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ДОКЛАД
ОТ
СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ
“ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЯТА,
БИЗНЕСА И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В
ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ”
РЕЗЮМЕ

Проект „Мисли първо за малките!“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
https://www.eufunds.bg/

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Малките и средни предприятия и тяхното взаимодействие с администрацията са във
фокуса на проведеното социологическо проучване на тема “Взаимодействие между Page | 2
администрацията, бизнеса и НПО в процеса на вземане на решения”. Основната цел е
идентифицирането на критичните полета на взаимодействие, както и идентифицирането на
механизми за пряка и ефективна комуникация и партньорство между институциите на
публичната администрация, от една страна, и бизнес организациите и НПО, от друга.

2. ПАРАМЕТРИ НА ПРОВЕДЕНОТО СОЦИОЛОГИЧЕСКО
ПРОУЧВАНЕ

Период на провеждане

Февруари-Март 2019

Представителност

Национално представително

Метод за набиране на информация

Пряко стандартизирано интервю

Изследвана съвкупност

Администрация – обем на таргет
групата: 302
Бизнес – обем на таргет групата: 314
Неправителствени

организации

–

обем на таргет групата: 218

3. АДМИНИСТРАЦИЯ: НАГЛАСИ И ОЦЕНКИ
Най-често в процеса на разработване на политики и законодателство, анкетираните
представители на администрацията, са включвали заинтересовани групи граждани. Близо
половината от респондентите посочват, че са включвали и неправителствени организации с
профил на дейност свързана с икономическото развитие. Други често включвани
заинтересовани страни са браншови организации, които са били част от различни етапи на
консултиране и обсъждане. При работата по различни регулаторни режими представители
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на частни фирми също са били сред поканените за участие. За част от администрацията
работата по разработването на публични политики е преминала без участието на
заинтересовани страни – 26,5%.
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Местното икономическо развитие е темата, която най-често дава поле за изява и
стремеж към промени от страна на фирми, браншови организации и НПО. Подобряване на
условията за бизнеса, съдействие за довеждаща инфраструктура, насърчаване на
инвестициите са другите основни теми, по които представителите на местната власт са
получавали становища.
Според администрацията, най-активната заинтересована страна са медиите. На второ
място са представителите на различни граждански организации. Частните бизнес
организации и отделните граждани получават почти равен статут от гледна точка на
активността си.
Представителите на администрацията оценяват, че в над 50% от случаите отразяват
получените препоръки. За сравнение това мнение се споделя от 20,8% от НПО и от само 10%
от представителите на бизнеса. В някои случаи това може да се дължи на липсата на обратна
връзка от страна на институциите, за това как са взели предвид получените становища. В
други случаи това може да се дължи на неразбиране на страните в този процес как да се
отразят различните гледни точки и в изготвените финално стратегически документи или
нормативни актове как всъщност са нанесени исканите корекции или допълнения от
различни участници в процеса на правене на политики.
В случаите, в които администрацията не се е съобразила с полученото мнението, това
решение се основава или на липсата на конкретика и/или яснота в тях или на факта, че не са
насочени по компетенция. Един от най-честите проблеми при провеждането на обществени
консултации е постигането на взаимно разбиране и синхрон между участващите страни.
Администрацията очаква предложенията, които получава, да са „написани“ на разбираем за
нея език - т.е. да имат конкретика, която да бъде съотносима към обсъжданата тема. От
гледната точка на заинтересованите страни се изисква допълнително усилие от тях за да
„преведат“ експертните си съвети на ясен и обоснован за администрацията език. В много от
случаите тези „преводи“ се правят от браншовите организации, които имат опит в работата с
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държавните институции, но в случаите, при които се работи на местно ниво, директно с
представители на различни организации, често се получава разминаване в очакванията на
двете страни – на държавната и местна администрация и на частния сектор.
8 от 10 служители в българската администрация подкрепят мнението, че бизнесът Page | 4
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законодателството. Над половината от анкетираните смятат, че е важно да се отразява
тяхната гледна точка и при изпълнението им.
Разминаването в очакванията между двете основни групи – администрацията и
бизнеса, както и липсата на ясни правила и намесата на бизнес лобистки практики са найчестите спънки от гледна точка на администрацията при взаимодействието с бизнеса. 32% от
респондентите заявяват и че самите те, като администрация, нямат изградени навици или
правила, по които да включват и бизнеса в процеса на обществено консултиране. На свой
ред също така отправят и апел към представителите на бизнеса да се запознаят по-добре с
функционирането на администрацията, за да могат съответно и да са по-добре
информирани как да си взаимодействат с нея.
В логична връзка с посочените по-горе нагласи идва и основната препоръка за
мотивиране на тези заинтересовани страни. Първата стъпка е да получат допълнителна
информация за процесите по изготвяне на публични политики. На втория етап е важно да се
създаде ясен и прозрачен механизъм за това как се извършва това взаимодействие. И на
третия етап - да се установи трайно партньорство. Тези стъпки гарантират не само активност
на заинтересованите страни, но и устойчивост на процесите по сътрудничество.
Становището на над половината от респондентите за формите на взаимодействие със
заинтересованите страни е в посока, че трябва да се използват комбинации между различни
методи. Това от една страна е обусловено от обстоятелството, че трябва да се отчитат
спецификите на темите и съответните заинтересовани страни и най-подходящите канали за
комуникация. От друга, възможен фактор, при формиране на тази нагласа, е липсата на
единен подход, който да е изградил на база на практиката становище за това как да се
работи с различните организации и заинтересовани групи граждани. Интересно е да се
отбележи, че превес имат формите на взаимодействие, които разчитат на личния контакт и
срещите „лице в лице“. Т.е. за разлика от бизнеса, който предпочита онлайн комуникацията,
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която дава бързина и оперативност, администрацията и НПО са привърженици на срещи,
семинари и изследователски техники за обхващане мнението на заинтересованите страни.
Създаването на постоянни работни групи по теми е предложението за партньорство,
което
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администрацията, така и сред представителите на бизнеса, участвали в проучването.

Най-високи оценки на ефекта от взаимната работа с бизнеса, администрацията поставя
на подобряването на публичните услуги, привличането на инвестициите, подобряване на
бизнес средата. На този етап няма постигнат еднозначен положителен ефект в посока на
намаляване на корупционните практики, подобряване на регулаторните режими и
законодателството, както и при подобряване на качеството на политиките. В тези случаи се
наблюдава по-скоро дистанцирано от ясна оценка мнение.
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Заключение
Администрацията отчита важността на взаимодействието с бизнеса и браншовите
организации в процеса на формиране на публични политики и законодателство.
Същевременно все още не е идентифицирала работещ механизъм на това взаимодействие. Page | 6
Основните стъпки от процеса на неговото изграждане и прилагане са насочени, както към
„информиране и обучение“ и на администрацията и на бизнеса да работят съвместно, така и
към установяване на ясни правила и механизми за взаимодействие.

4. БИЗНЕС: НАГЛАСИ И ОЦЕНКИ
Втората целева група на проучването са представители на фирми от различни
икономически сектори. Целта на изследването е да се регистрира тяхната гледна точка към
процесите на взаимодействие, както и какви очаквания и нагласи към съвместна работа с
администрацията имат.
Фирмите са с най-спорадичен опит в работата с държавната администрация. Почти
половината от тях заявяват, че не са давали нито предложения, нито становища по теми от
обхвата на работа на институциите на централна или местна власт.
Местното икономическо развитие и условията за развитие на бизнеса са най-честите
тематични области, по които представителите на бизнеса са давали мнение.
Администрацията, част от местната власт е най-често обект на взаимодействие.
По-непосредствената комуникация, достъпа и наличието на пространствена близост
до местната власт са част от причините фирмите да си взаимодейства по-често с нея,
отколкото с представители на централната власт. Също така, сега действащите механизми за
консултиране са основно насочени към третия сектор и по-слабо предвиждат участието на
бизнеса. А фирмите са разпознати като партньори в рамките на синдикалната дейност или
дейността на работодателските организации.
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* Само сред далите предложения

В 25% от случаите фирмите са установили, че техните предложения на се били
отразени в процеса на вземане на решения. 56,7% от респондентите посочват, че техните
препоръки са били взети предвид от страна на администрацията. При тази целева група е
най-нисък процентът на изцяло приетите становища – едва 10%. Като цяло тези резултати
показват положителна тенденция на взимане предвид мнението на заинтересованите
страни, в случаите, в които то е било адресирано до съответните власти.
Бизнесът все още не припознава сам себе си като активен партньор на администрацията по
теми свързани с икономическото развитие. Близо половината от анкетираните, заявяват, че
не виждат какво зависи от тяхното мнение. Важно е да се отбележи, че за 22% основният
проблем е липсата на знания за това как могат да участват в работата на органите на
изпълнителната власт.
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Като цяло тези резултати показват положителна тенденция на взимане предвид
мнението на заинтересованите страни, в случаите, в които то е било адресирано до
съответните власти. Въпреки това бизнесът все още не припознава сам себе си като активен
партньор на администрацията по теми, свързани с икономическото развитие. Близо Page | 8
половината от анкетираните, заявяват, че не виждат какво зависи от тяхното мнение. Един от
основните проблеми затова е липсата на знания за това как могат да участват в работата на
органите на изпълнителната власт. Същевременно според представителите на частния
сектор, администрацията също не дава индикации, че смята бизнеса за заинтересована
страна, чието мнение трябва да бъда отразено.
Въпреки това, според представителите на частния сектор, администрацията не дава
индикации, че смята бизнеса за заинтересована страна, чието мнение трябва да бъда
отразено. Това становище се споделя от мнозинството от анкетираните, като едва 2% смятат,
че тяхната гледна точка е отразена, а половината от отговорилите на въпроса заявяват, че
институциите не отчитат техните становища в процеса на изработване на публични политики
и законодателство, свързани със стопанската сфера.
Комуникацията със собствените браншови съюзи по теми, свързани със защита на
браншови интереси също не е на необходимото ниво. В над половината от случаите
фирмите не знаят дали техните интереси са защитени, чрез инструментите на гражданското
общество.
В ситуация на силно раздробен бизнес, с 93% микро предприятия, възможностите за
директна комуникация са почти невъзможни и не особено конструктивни. Ето защо в тази
ситуация ролята на браншовите организации е особено важна, тъй като би могла да
канализира процеса на комуникация и да го структурира по основните теми, които вълнуват
представителите на бизнеса във всеки отделен бранш. Едновременно с това обаче, на
регионално ниво е важно да се осъществява комуникация и по местни теми, теми които
касаят местното икономическо развитие, развитие на образованието в региона и
осигуряване на нужните кадри за бизнеса, комуникация по отношение на ключови
инфраструктурни проекти и др. по-общи теми. В този смисъл местната власт е добре да
увеличи своите инициативи и канали за взаимодействие с бизнеса при търсене на общи
решения за очертаване посоките на местното развитие.
Проект „Мисли първо за малките!“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
https://www.eufunds.bg/

Средна оценка 2,89 от страна на бизнеса получава сегашното ниво на взаимодействие
между бизнеса и администрацията. Като много добро го оценяват едва 2% от анкетираните
представители на фирми, а отлични оценки на практика отсъстват. В сравнение с оценката на
неправителствените организации за взаимодействието им с администрацията, при фирмите Page | 9
оценката на настоящата ситуация е по-негативна.
Като цяло бизнесът отчита, че е важно да си взаимодейства с администрацията в
процеса на вземане на решения, свързани с регулаторни режими, макар и в по-ниска степен
в сравнение с неправителствените организации. За 10% от фирмите такова партньорство не
стои на дневен ред сред приоритетите.
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Освен липсата на процедури, друг основен проблем в съвместната работа между
бизнеса и администрацията се явява липсата на доверие към представителите на
изпълнителната и местната власт. Това възпрепятства инициативността на самите фирми и ги
демотивира те да бъдат активната страна в процеса. От друга страна, това допринася за
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формиране на нагласи тип „няма смисъл от подобно взаимодействие“. Това в съчетание с
намесата на лобистки практики и липсата на покани за участие в процеса на вземане на
решение допълва оценката за най-базовите пречки при доброто сътрудничество между
бизнеса и администрацията.
Както и за НПО, така и за бизнеса, етапът, на който е най-важно да бъдат активни
представителите на фирмите е при формулирането на публичните политики и
законодателството. Почти равен дял респонденти подкрепят и участието на етапите
мониторинг и оценка и при изпълнението на политиките.
Ясните и прозрачни механизми за взаимодействие с администрацията са ключът към
по-активното включване на бизнеса в процеса на формулиране на публични политики и
въвеждане на регулативни режими. На това мнение са 61,9% от представителите на фирми,
участвали в проучването. Получаването на информация за предприетите мерки по дадените
предложения от страна на администрацията също е важен елемент, който влияе върху
ангажираността на представителите на стопанската сфера. За 22,3% от фирмите е
необходимо да се създаде и форма на трайно партньорство между бизнеса и
администрацията, за да има видими резултати.
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Съчетаването на управление на частен бизнес и ангажирането с даване на становища
по публични политики най-вероятно мотивира по-голяма част от фирмите да посочат, че
предпочитат да работят с администрацията чрез онлайн консултации. В това направление
бизнесът съществено се отличава от НПО, които в най-голяма степен предпочитат личния
контакт и директното участие в работни групи и преки консултации. Личните срещи и
работата в групи са други два механизма, които също срещат подкрепата на организациите
от стопанската сфера, но са подкрепени от по-малък дял от интервюираните.
Почти равни дялове от анкетираните представители на частния сектор подкрепят и
трите предложения за механизми за трайно партньорство. С лек превес е групата
респонденти, които предпочитат да бъдат създадени постоянни работни групи с
представители на бизнес организации, които да гарантират че е взето предвид мнението им
като страна в процеса по формиране на публични политики.
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Сега действащите регулаторни режими създават редица проблеми на МСП, свързани с
високите такси, твърде дългите срокове, липсата на достатъчно информация за това какво се
изисква, липса на компетентност сред служителите от администрацията да ги прилагат и др. Page | 13
Тази картина на критични фактори при прилагането на регулациите още веднъж показва, че
бизнесът има какво да каже в посока подобряването им и да даде предложения как да се
преодолеят тези недостатъци. Други основни пречки пред развитието на бизнеса са
нелоялната конкуренция и затрудненията, които създава държавната администрация пред
частния сектор.

Заключение
В заключение, така очертаната картина представителите на частните фирми като цяло
са по-скоро оптимисти за развитието на бизнеса си. Делът на тези, които заявяват, че тяхната
дейност се развива добре през последните няколко години е 32,3%, а на тези, които търпят
негативи е 26,4%.
В сравнение с представителите на гражданските организации, частните фирми имат помалък и спорадичен опит в работата с държавните институции по формирането на политики
и даването на становища. Те се чувстват и по-дистанцирани от тези процеси и не виждат
своето място в тях. На втори план стои и нагласата, която имат, че, ако участват в
партньорство с администрацията, това ще доведе до редица положителни промени,
свързани с бизнес средата, инвестициите и законодателната рамка. Това може да стане
обаче само ако се създадат ясни механизми в посока постоянни работни групи, в които по
различни теми да участват представители на съответния стопански сектор. Необходимо е
също така бизнесът да осъзнае своята роля в процеса на обсъждане на стратегическите
въпроси на местното развитие и да партнира на местните власти в него, в това число и в
обсъждане на ключови политики, които имат значение за бизнеса - образование,
инфраструктура, стратегическо развитие на региона и други.
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4. НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ: НАГЛАСИ
ОЦЕНКИ

И

Основна заинтересована страна, чието мнение бе изследвано в рамките на Page | 14
проведеното социологическо проучване е това на неправителствените организации,
работещи в сферата на икономическото развитие, в това число и браншови организации.
Основните поставени въпроси към тях са свързани с оценка на сега прилаганите практики на
взаимодействие между администрацията и третия сектор и очакванията и нагласите за
промени.
Неправителствените организация, участвали в проучването, най-често са се
включвали с предложения и становища по теми, свързани със социалната политика. Другите
три полета на взаимодействие с администрацията са свързани с регионалната политика,
законовата и регулативна рамка и местното икономическо развитие. Всяка десета
организация, работеща в третия сектор е давала становище по политики, свързани с
насърчаване на малките и средни предприятия. Близо половината от представителите на
НПО, които не са участвали с предложения или становища в консултации със
заинтересованите страни, провеждани от администрацията, посочват като причина липсата
на покана.

Най-активното в момента поле на взаимодействие между третия сектор и
институциите е фокусирано в рамките на местната власт. Причината за това е и факта, че
национална представителна извадка от НПО в страната включва голям брой НПО, които
работят на местно ниво и по обхвата на своята дейност взаимодействат основно с местната
власт. Съдебната власт е в другия полюс. Институциите, ангажирани с осъществяването на
правосъдие и с контрол за законността на актове и действия на административните органи, в
най-ниска степен са припознавани като адресати на препоръки, предложения или
становища от местните НПО.
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По оценка на самите организация едва в около 20% от случаите, дадените от тях
становища са били взети предвид от администрацията. Близо два пъти по-нисък е делът на
посочилите, че техните препоръки не са били взети предвид – 11,3%. Основната група
анкетирани се обединяват около оценката, че техните предложения са били отчетени
отчасти при работата на администрацията – 65,1%. Тези данни показват положителна
тенденция на взимане предвид мнението на гражданските организации. При множество
различни и противостоящи си интереси съвсем естествено централната и местните власти не
биха могли да отразят и да вземат предвид абсолютно всички предложения. Можем да
предположим, че съсредоточаване на голям дял от отговорите в междинната позиция
„донякъде“ е резултат именно от това, че в процеса на взимане на решения е търсен баланс
между всички предложения и интереси.
Според представителите на НПО, формулирането на публичните политики и
законодателството е етапът, при който най-активно е необходимо да участват НПО. На това
мнение са и представителите на бизнеса. Оказването на значимо влияние върху регулациите
и различните политики за насърчаване на малките и средни предприятие е важно да
започне още в начална фаза, когато се залагат основните регламенти, норми и актове.
Представителите на третия сектор като цяло смятат, че тяхната роля е важна и в
останалите етапи от работата по разработване на публични политики и законодателство (при
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мониторинга и оценката на изпълнението и при самото прилагане на политиките и
законодателството).
Представителите на неправителствените организации, участвали в изследването,
дават средна оценка по шестобалната система - 3.15 на нивото на взаимодействие между Page | 16
третия сектор и администрацията. Нагласите на самите организации очертават една картина
на липса на синхрон и съвместна работа между двете заинтересовани страни.
Липсата на ясни процедури, уреждащи процеса на взаимодействие и консултиране,
не включването на НПО в процесите по разработване на публични политики и
законодателство, липсата на доверие в работата на администрацията, както и
разминаването в очакванията към процеса на съвместна работа са ключовите проблеми,
които са довели до тази ниска оценка на нивото на взаимодействие.
Нагласите на неправителствените организации очертават една картина на липса на
синхрон и съвместна работа между тях и администрацията. Липсата на ясни процедури,
уреждащи процеса на взаимодействие и консултиране, невключването на НПО в процесите
по разработване на публични политики и законодателство, липсата на доверие в работата на
администрацията, както и разминаването в очакванията към процеса на съвместна работа са
ключовите проблеми, които са довели до тази ниска оценка на нивото на взаимодействие.
Макар и с по-нисък дял на посочване са взети предвид и някои проблеми, които имат самите
неправителствени организации, като липса на информираност и познания, за това как да
работят с администрацията, липса на експертиза и не на последно място липсата на желание
и мотивация.
На фона на поставената от НПО-тата средна оценка за сегашното ниво на
взаимодействие с администрацията, за близо половината от анкетираните е много важно
процесът на вземане на решение да се осъществява при активен диалог.
Активността

на

организациите

е

в

пряка

зависимост

от

активността

на

администрацията. За неправителствените организации е важно да получат покана, за да
заявят своята позиция и искат това да се случва при ясни и прозрачни механизми за
взаимодействие. Представителите на държавната и местната власт е важно да дават обратна
връзка това как е отразено мнението на заинтересованите страни при вземане на
решенията. Идеята да се създадат форми на трайно партньорство между НПО и
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администрацията се подкрепя от 41,3%. Такъв механизъм би гарантирал активното участие
на организациите при дефинирани правила, които няма да зависят от случайни фактори.
С положителен ефект би било създаването на постоянни работни групи, които да
дават своите становища в рамките на срещи и семинари, както и да се използват Page | 17
комбинации между различни методи, според спецификата на темата. Най-малка подкрепа
неправителствените организации дават на писмените и онлайн консултации, като форма на
ефективно партньорство. Фактът, че в момента това са два от най-често използваните
механизми, индиректно показва, че оценката за тяхната полезност и ефикасност е ниска. В
такива случаи, НПО смятат, че много по-лесно техните мнения могат да бъдат подминати или
пренебрегнати, докато прякото участие им дава по-голяма възможност да изразят своята
позиция и да бъдат чути не само от представителите на администрацията, но и от всички
заинтересовани страни.

В рамките на проучването бяха тествани няколко варианта на форми за трайно
партньорство между държавната администрация и гражданските организации у нас. Най-
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голяма подкрепа среща идеята да се създадат обществени съвети с консултативни и
експертни функции. Такива механизми са били създавани пилотно в рамките на различни
проекти към общини, като има и сега действащи национални съвети към някои
администрации на централно ниво.
Идеята за създаването на постоянни работни групи по различни теми между
представителите на НПО и администрацията е одобрена също от почти половината от
анкетираните представители на третия сектор.
Приемането на единни правила за всички администрации е посочено в 35,5% от
случаите и това показва колебанието на организациите дали такъв механизъм няма да
създаде пречки и да затрудни намирането на гъвкави решения при работа по определени
теми.
Тема, която изисква отразяването на мнението на специфична група заинтересовани
страни е работата по разработване на публични политики и нормативни актове, насочени
към стопанската сфера. Мнението на анкетираните браншови организации е че централната
власт частично отразява гледната точка на заинтересованите страни.
Все пак по отношение на стопанската сфера е малко по-висок делът на организациите,
които потвърждават, че се вземат предвид становищата на заинтересованите страни. От
една страна достъпа до местната власт е по-малко опосредстван от различни бюрократични
процедури, но от друга страна тъкмо по места е затруднена комуникацията поради различни
фактори, свързани с липсата на административен капацитет и бюджетни възможности за
провеждане на активни консултации със заинтересованите страни по важни въпроси
свързани си регулативните режими и инвестиционно планиране. Най-вероятно лесният
достъп до местната власт дава възможност за пряка комуникация с изразяващите позиция,
но също така, липсата ясни и прозрачни регламенти как това да се случва, дава шанс на
много нерегламентирани влияния или контакти.
Вземането на решения, свързани с разработването на публични политики, нормативни
актове и с въвеждането на регулативни режими, насочени към бизнеса в партньорство и с
НПО и с отделни представители на фирми е механизмът, който е подкрепен в най-голяма
степен. Самите представители на организации, работещи в сферата на икономическото
развитие, смятат, че е важно не само те да са част от този процес, но и по различните теми да
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се канят и фирми от различни икономически сектори, които практически работят или ще
работят по прилагане на съответните регулации. Участието и на бизнеса е напълно
разбираемо, предвид факта, че става въпрос за регулации по теми, свързани с развитието на
стопанската сфера и местното икономическо развитие.
За участие в проучването са рекрутирани организации, които работят по теми,
свързани с икономическото развитие, в това число и браншови организации. В основната си
част те са регистрирани като неправителствени организации в обществена полза.
Организациите от третия сектор, поради спецификата на дейността и финансирането си не
поддържат голям брой служители (основно до 5 човека). Работата по няколко, различни
сфери на дейности е част от спецификата на повечето организации у нас. В отражение на
основни проблемни области, важни за обществото като цяло – социалната сфера,
образованието и културата, гражданските организации полагат целенасочени усилия чрез
работа по проекти и инициативи да подпомогнат за преодоляването на критичните сфери.

Заключение
Неправителствените, браншови организации, както и организациите, работещите по
теми, свързани с икономическото развитие са с очакване за по-активен и структуриран
диалог и взаимодействие с администрацията. Тяхната оценка е, че досегашния опит в тази
посока е недостатъчен и е необходимо да се положат допълнителни усилия, чрез прилагане
от държавната и местна администрация на различни методи за консултации със
заинтересованите страни и най-вече чрез сформиране на обществени съвети или постоянни
работни групи. В този процес е важно да участват не само граждански организации, но и
представители на различни фирми, имащи отношение към съответната регулация или
планирана публична политика.

5. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
•

По отношение на това дали е важно да участват заинтересованите страни и на
кои етапи и трите групи респонденти се обединяват около мнението, че е
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необходимо да има активно взаимодействие, като това основно се очаква да
се случва на етап формулиране на публични политики и нормативни актове.
•

Вижда се дисонанса в оценката по отношение на това дали са изцяло приети
съответните препоръки. За администрацията това се е случило в пъти по-често Page | 20
отколкото според далите предложенията.

•

От една страна, това може да се дължи на липсата на подадена обратна
информация, а от друга, на различни критерии за това кога едно предложение
е прието и отразено.

•

И за трите целеви групи на изследването основният проблем, който
предопределя сегашното състояние на взаимодействието им, е липсата на
ясни процедури. За администрацията, като основен проблем е и разликите в
очакванията от това партньорство, което неминуемо оказва влияние и върху
оценката му. Намесата на бизнес лобистки практики е проблем както за
публичните институции, така и за самия бизнес.

•

Липсата на експертиза, опит и знания, както и мотивация, са също част от
факторите, оказващи влияние върху този процес, особено по мнение на самата
администрация, която очаквано е склонна да прехвърли отговорността
основно върху слабата активност на заинтересованите страни.

•

Ясните и прозрачни механизми още веднъж се появяват като основен фактор,
който би повишил мотивацията на заинтересованите страни за по-активно
взаимодействие с администрацията и участие в процеса на взимане на
решения. Промяна в мотивацията може да се постигне чрез по-активна
съвместна работа на целевите групи. Докато за администрацията това трябва
да се допълни с информация за функционирането на публичните институции,
за НПО е важно да получат информация чрез покана, за да се включат, а за
бизнеса, получаването на обратна връзка ще ги стимулира допълнително да
продължат да дават становища и предложения.

•

Създаването на постоянни тематични работни групи между представителите
на заинтересованите страни е формата на постоянно партньорство, която
получава най-голяма подкрепа.
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•

Каналите за комуникация, по които да се работи в рамките на това
партньорство, е препоръчително да разчитат на живия контакт и срещите
„лице-в-лице“. Въпреки, че бизнесът като цяло предпочита в по-голяма степен
онлайн консултациите, това не среща подкрепата на администрацията. Със Page | 21
сигурност обаче е добре да се комбинират различни подходи и да се
адаптират съобразно темата, спецификите на засегнатите страни и конкретния
контекст.

ОСНОВНИ ИЗВОДИ
Прилаганият в момента у нас модел на работа по разработването и съгласуването на
публичните политики и нормативни документи е с изразено и доминиращо участие на
администрацията и избрани експерти. Само по себе си това не е основание да се заяви
наличието на проблем или предимство. Важното в случая е до каква степен това е отворен
модел за включване на заинтересованите страни. От друга страна, в България политиките
като цяло се схващат като държавни или общински, а много по-рядко като публични. Това
води до вторично самоизключване на организациите и гражданите, които не се припознават
като част от този процес. Често бизнесът и по-точно МСП, също не са идентифицирани (от
администрацията) или не се самоидентифицират като страна в етапите на формиране на
публични политики. Посоката на промяна е свързана, както с промени на тези нагласи, така
и със създаването на условия за работа по различен модел. И ако НПО са припознали своето
място в този процес и се опитват да го отстояват и да проявяват активност, бизнесът е все
още пасивен и трудно разбира смисъла и значението на това участие.
Ясни и прозрачни механизми, формиране на постоянни работни групи, провеждане
на срещи и информиране и обучение на целевите групи за това как да си взаимодействат и
как да си поставят реалистични цели и очаквания към процеса на партньорство, са основните
елемента от работещ, приет от заинтересованите страни и ефективен механизъм на
взаимодействие между НПО, бизнес и администрация. Това ще гарантират не само
активност на заинтересованите страни, но и устойчивост на процесите по сътрудничество.
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