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Обобщение 

 

Къщата ще съществува най-напред като виртуална уеб платформа (citizenhouse.eu) през 2011 
година, която ще бъде  лесно достъпна от всяка точка на Съюза и извън него. Виртуалната уеб 
платформа ще предоставя услугата „обслужване на едно гише” по отношение на различните 
механизми за гражданско участие на ниво ЕС (достъп до документи, петиции до Европейския 
парламент и Европейския омбудсман, жалби до Европейската комисия, Европейската гражданска 
иницатива).  
Основен въпрос е как трябва да изглеждат националните центрове на Европейската къща 
на гражданското общество в държавите членки така, че да отговарят на нуждите както на 
гражданите, така и на НПО. Какъв би  бил точният баланс между услугите, предоставяни 
виртуално и тези, които ще бъдат предоставяни от центровете? Отговорите на тези 
въпроси могат да варират в зависимост от различния национален контекст, структура на 
гражданското общество и степента на ползване на интернет от населението. 
 
Настоящият документ (Стратегията за развитие на Къщата на активните граждани 
по европейски въпроси в България) има за цел да подпомогне процеса на създаване на 
националните центрове на Европейската къща.  
Той е базирана на Бизнес план наидеята за създаване на Къщата в България, който има 
две цели: 

1. Да идентифицира и оцени потенциала за реализирането й на базата на 
съществуващите предпоставки. 

2. Да очертае стратегия за реализиране на идеята. 
 
Първата цел има три опорни точки. Това са анализът на средата, концепцията за 
създаване на Европейска къща на гражданското общество  и визията на потенциалните 
потребители за нея. 
 
Анализът има за цел да оцени контекста, в който Къщата стартира – какви са общите 
условия, дефицитите и силните страни на средата. Концепцията на Европейската къща на 
гражданското общество ще служи за модел, доколкото българската Къща е пряко свързана 
с нея. Накрая ще се вземат предвид и анализират очакванията и визията на потенциалните 
потребители на Къщата – граждани и НПО – посочени от тях с оглед собствените им 
нужди. 
 
За втората цел - изграждане на стратегия за реализиране на Къщата, от ключово значение 
ще бъде въпросът за финансирането на дейностите й. Финансовата част на Плана ще 
зададе параметрите на функционирането на Къщата в краткосрочен (първата година) и 
средносрочен (тригодишен) план. 
 

I. Анализ на средата 
 

1. Контекст и механизми за гражданско участие в процеса на вземане на решения 
на европейско ниво  

 

Европейската служба за гражданско действие (ECAS) стартира създаването на 
Европейска къща на гражданското общество. Къщата ще се намира в близост до 
европейските институции в Брюксел и ще функционира в направленията на трите „Г“та 
– Гражданско общество, Граждански права и Гражданко участие. 



Европейските институции (Европейската Комисия в частност) признават факта на изключително 
ниското ниво на участие на новите страни членки в процеса на вземане на решения в ЕС. 
Същевременно опитът показва, че във всяка страна членка на ЕС, повече от 50 % от решенията се 
взимат на ниво ЕС, а не на ниво национални парламенти, като в някои държави този процент 
достига 80% (Германия Гърция и др.).  
 
Въздействието върху процеса на формиране на европейските политики се осъществява 
чрез: 
 
А. Механизмите на европейско ниво:  

• преки контакти с европейските институции;  
• включване в консултативните органи на ниво ЕС;  
• над национални обединения на неправителствени организации. 

 
Б. Възможностите за влияние на национално ниво: 

• участие в процеса на изготвянето и съгласуването на национални позиции, 
представяни от България пред Съвета на ЕС и другите институции на ЕС – 
координационен механизъм по европейските въпроси1 в България; 

• участие в обсъжданията на прилагането на общностните политики, инициирани от 
националните власти; 

• участие в изготвянето на национални нормативни актове; 
• участие в дискусиите по прилагането на общностните политики и законодателството 

на ЕС; 
• участие в съгласуването на българските позиции във връзка с процедурите за 

неизпълнение на общностното законодателство; 
• участие в Комитетите за наблюдение във връзка със средствата, предоставени от ЕС; 
• лобиране пред депутатите в българския парламент във връзка с правомощията му по 

отношение на законодателния процес в ЕС (според Договора от Лисабон). 
 

• Познаване на категориите и областите на компетентност на Европейския съюз, както и 
процедурите за вземане на решения. 

 
• Познаване на нормативната уредба, регламентираща участието на обществеността във 

формирането и прилагането на общностните и националните политики и 
законодателство както на ниво ЕС, така и в България. 

 
• Достъп до информация за политиките, законодателството и инициативите на 

общностните и националните институции, както и информиране на достатъчно ранен 
етап, за да се участва ефективно. 

 
• Познаване и използване на възможностите за съвместни действия с над национални 

неправителствени организации или организации от други държави – членки на ЕС, 
включително формиране на ад хок коалиции от заинтересовани по определени въпроси. 

 
 

2. Капацитет и потенциал на гражданското общество в България за ефективно 
въздействие върху процеса на формиране на политики2 

                                                 
1 За повече информация - http://www.euaffairs.government.bg/index.php?page=koordinatsionen-mehanizm 
2Констатациите са базирани на анализ за целите на бизнес плана на доклада за България „Гражданска 
активност  без участие”http://www.osi.bg/downloads/File/Civil_Society_in_Bulgaria_BG.pdf, изготвен в 
рамките на международния изследователски проект „Индекс на гражданското общество”, който има за цел 

Извод: За осигуряване на ефективно гражданско участие в процеса на вземане на 
решения на европейско ниво е нужно: 



 
Българското гражданско общество се характеризирас: 

• ниски нива на общественаактивност – 15,9/100  
• ниски нива на политическ аактивност – 17,4/100 
• голямо многообразие на активност – съответно 71,0 и 76,2/100 
• ниско влияние върху формирането и осъществяването на политики- общо влияние – 

40,0/100. 35,9% са се занимавали със застъпническа дейност за последните две години 
• общ индекс на гражданско участие – 40,5/100 

 
Изводи: 

• В България има сравнително голям потенциал за мобилизиране на граждански 
енергии на неформален принцип, около определена кауза, но гражданското участие 
е неустойчиво и неорганизирано. Секторът няма капацитет да планира 
стратегически и в перспектива своята роля/активност/участие.  

 
• Връзките между отделни представители на гражданското общество са слаби; 

обществото е със слаба вътрешна организация, но има осъзната нужда това да се 
промени: има желание за изграждане на дългосрочни партньорства, коалиране 
на организации и т.н.  

 
• Международните връзки са приоритет. Къщата трябва стратегически да се насочи 

към това да подпомага изграждането на международни връзки. Като мащабна цел това 
означава изобщо изнасянето на сектора на международно (ЕС) равнище. Различните 
услуги на Къщата, в различните области следва да се пречупят през международното 
сътрудничество на НПО и изграждане на капацитет за работа на наднационално 
равнище. 

 
• Мрежовият подход е слабо развит. Къщата трябва да работи за развитието на 

сектора в структура на мрежи и изграждане на трайни партньорства и коалиции.  
 
 
Следователно Къщата трябва да представлява център за помощ и координация на 
гражданско участие в контекста на ЕС, което да е нейната мисия и да работи приоритетно 
за: 

• изграждане на международни връзки и подпомагане на работата на 
организациите на наднационално ниво; 

• изграждане на мрежи и дългосрочни партньорства; 
• изграждане на капацитет на организациите с оглед работата им на ЕС равнище; 
• развиване на капацитет за участие във формиране на политики. 

 

 
Обобщение на опита и профила на дейност на съществуващи ресурсни центрове в новите 
страни членки на ЕС показва: 

 
А. Преобладаващи дейности (в ред по разпространеност): 

                                                                                                                                                        
да идентифицира силните и слабите страни в развитието на гражданското общество в световен мащаб. Той 
съчетава подхода за оценка на потребностите с анализ и препоръки за предприемане на действия. Институт 
„Отворено общество“ – София (ИОО) е националният партньор в България, който реализира фаза 2008-
2010 в партньорство със СИВИКУС (Световен алианс за гражданско участие) и ПРООН България.  
 

 
 

3. Ресурсни центрове в нови страни членки от ЦИЕ (Полша и Унгария) 



• изграждане на мрежи - организациите в помощ на сектора играят роля на интерактивен 
сборен пункт на НПО с цел изграждане на връзки/коалиции помежду им; 

• застъпничество – организациите осъществяват връзка между ГО и властта; 
• консултации за възможно финансиране: база данни и консултации на НПО за 

намиране на средства за финансиране, включително техническа помощ при 
кандидатстване; 

• семинари и обучения за НПО за добро управление, нови политики/възможности в 
дадени области от интерес за ГО и други; 

• технически консултацииза добро управление на НПО (правни, счетоводни и прочее) и 
• консултации на НПО за изграждане на стратегии за развитие.  

 
Б. Източници на финансиране (в този ред) 
• национални програми за сътрудничество; 
• международни донорски организации; 
• ЕК/ЕС; 
• частни фирми/банки; 
• държава/община; 
• потребителски такси (за семинарите или членска такса). 

 
Изводи за дейността на Къщата: услуги, които Къщата може да предлага без да се 
конкурира с българските и европейски мрежи: 
• Информация за инструментите за гражданско участие на европейско ниво. 
• Пораждане на интерес чрез добри примери и успешни практики от ЕС –  публикации, 

информационни кампании. 
• Практическа помощ при прилагането на инструментите на ниво ЕС – правни съвети, 

изработване на становища, организиране на инициативи и кампании. 
• Информация за текущи процеси, дейности, правила и структури, свързани с консултативни 

процеси на ниво ЕС и подкрепа за участието на НПО в тях. 
• Изграждане на връзки и контакти с представители на НПО, платформи и на европейските 

институции, които биха били от полза за бъдещи застъпнически действия. 
• Консултации и практическа помощ за застъпнически кампании за прокарване на 

предложения в институциите на национално ниво и на ниво ЕС. 
• Повишаване на експертността и квалификацията на екипите на гражданските оранизации – 

нужда от допълваща експертиза за провеждане на политики. 
 

 
 

А. Идентифицирани нужди, свързани с активността на европейско ниво 
 
Липсата на същински опит на европейско ниво е водещ дефицит, който анкетираните отдават 
основно на три неща: липса на информация, липса на ресурс и липса на капацитет. 

 Не добро познаване на инструментите за участие на европейско ниво. 
 Много ниска активност на НПО при използване на механизмите за участие на 
европейско ниво.  

 Ниска активност на работа на НПО по проекти на европейско ниво. 
 Незнание на това какво е европейски проект. 
 Липса на добре позната и авторитетна структура/организация, към която НПО 
могат да се обръщат за информация и/или помощ по отношение на гражданското 
участие на европейско ниво. 

                                                 
3Резултати от изследване на нуждите на неправителствения сектор от услуги и дейности за работа и участие 
на европейско ниво на база 124 въпросника, попълнени от представители на НПО по време на шест 
регионални форуми, проведени през февруари – март 2011 г 

4.Визия на НПО за функционирането на българската къща3 



 
Изводи: Съществува ниша, която Къщата може да запълни в следните направления: 

• Изграждане на капацитет и оказване на експертна помощ на НПО за гражданско участие 
на европейско ниво, както и мотивиране за такова участие.  

• Подпомагане създаването на контакти на наднационално ниво, да организира обучения и 
оказва експертна помощ за разработване на проекти на европейско ниво.   

• “Промотиране” на самата идея за такава работа: защо е важно и какво е важно.  
 

 
Б. Дейности и услуги на Къщата (петте най-високо оценени дейности и услуги в анкетите /по 
скала от 1 до 5/): 

 Информация за актуални възможности за финансиране на проекти на 
европейско ниво – 4.58 

 Информация за Европейски граждански инициативи от интерес за 
българските граждани – 4.53 

 Съвети и помощ за попълване на формуляри за кандидатстване с проекти на 
европейско ниво – 4.32 

 Разработване на база данни с потенциални партньорски организации от ЕС, от 
съседни държави, в отделни сфери – 4.32 

 Съвети и консултативно-методическа помощ за организиране на подходящи 
формати за обмен на информация и добри практики- 4.19 

 
Изводи:  

 Най-значими за неправителствените организации са дейности и услуги, 
свързани с осигуряването на финансиране за самите организации. 

 ЕГИ, като инструмент за участие на европейско ниво, още преди стартирането 
си е заредена с голям потенциал и очаквания от страна на НПО. 

 
Къщата: би могла да се ангажира активно с популяризиране, обучения  по въпросите на ЕГИ още 
преди и в началото на стартирането й. По този начин Къщата има шанс естествено да стане 
българската опорна точка на ЕГИ.  

 
Кои от важните дейности и услуги следва да се заплащат? 
 
Посочените пет най-важни услуги и дейности би следвало да се предоставят безплатно от 
Къщата. Биха могли да се предоставят като платени следните услуги: 

 съвети и помощ при попълване на формуляри за кандидатстване с проекти на европейско 
ниво и  

 съвети и консултативно-методическа помощ за организиране на подходящи формати за 
обмен на информация и добри практики.  

 
Дейности, извън петте най-важни, за които НПО са склонни да заплащат: 

 Консултативно-методическа помощ за организиране на конференции, разработване на 
комуникационни стратегии и прилагане на ПР техники. Къщата би могла да я предлага, 
без обаче тя да е включена в приоритетните й дейности и услуги. По - скоро като услуга, 
допълваща основните услуги и дейности. 

 Консултативно-методическа помощ за организиране на целеви посещения в Брюксел - 
тази услуга е на пред последно място по важност и би могла да се предлага също като 
допълваща. 

 
В. Възможности за probono помощ на Къщата от представители на НПО 

 
Къщата основно би могла да разчита на доброволец, отделящ средно два часа седмично и желаещ 
да се занимава с организационна работа. Този „средно статистически” доброволец би могъл да 



изпълнява функциите на приемащ въпроси и насочващ към Къщата на граждани и организации 
от своя регион.  

 
5. Визия на гражданите за функционирането на българската къща (резултати от 
гражданския панел)4 
 

А. Визия 

Българската къща следва да бъде независим ресурсен център по европейски въпроси, целящ 
и функциониращ на основата на „партньорството“ като инструмент за изграждане на доверие и 
самочувствие на българските граждани, който да помага за решаването на конкретни проблеми, да 
обучава, да свързва организации със сходни дейности и да бъде „информационен портал“. 

Б. Мисия:  

• Подпомага развитието на “гражданската сфера” като стимулира диалог в 
обществото за намиране на общи решения на важни проблеми. 

• Помага на гражданите да използват инструментите за гражданско участие на 
европейско ниво и да преодолеят информационния дефицит. 

В. Цели: 

Къщата следва да мотивира и подпомага гражданското участие по европейски въпроси, както и 
да изгражда капацитет (знания и умения) в тази посока и да работи за облагородяване на 
средата за гражданско участие в България и на европейско ниво. 

 
Цел 1: Мотивиране на гражданско участие по европейски въпроси  

 Предлага успешни лични примери на гражданско участие и/или защита на права по 
европейски въпроси. 

 Информира навреме (система за ранно предупреждение) и предлага конкретни формати 
за организиране на граждански приноси към консултативни процеси на европейско ниво. 

 Идентифицира въпроси от обществена значимост за българското общество, които 
изискват колективна реакция (Българските граждани биха се възползвали от механизми за 
защита на права, ако става въпрос за мащабен и масов проблем, който засяга много хора. 
Предпочита се колективно действие, в партньорство, отколкото индивидуално.). 

Цел 2: Подпомагане на процеса на гражданско участие по европейски въпроси. 
“Българската къща следва да бъде моста между българското гражданско общество и 
европейското по въпроси от общ интерес”. 

 Обслужване на едно гише (консултация и информация) за адекватно участие в процеса на 
вземане на решения на европейско ниво и/или защита на права на европейския 
гражданин – да води гражданите през основните стъпки, които трябва да извървят по 
отделните теми и въпроси. 

                                                 
4Визията е изведена на база заключенията от „граждански панел“, проведен в София на 11 юни 2011 г, с 
участието на около 70 участника (72 в сутрешната сесия и 67 в следобедната). Поканени за участие бяха 25 
представители на НПО и 50 граждани, избрани на случаен принцип, но съответстващи на представителна 
извадка на българското население, включително по географски признак. 
 



 Изграждане на връзки с институциите – Къщата следва да бъде медиатор, партньор и 
застъпник на гражданския сектор в отношенията с институциите. 

 Къщата следва да поддържа партньорски отношения с Европейския Омбудсман и 
българските депутати в Европейския парламент за целите на нейната дейност. 

 Къщата следва да поддържа непрекъснат контакт и да обменя успешни практики с Къщата 
в Брюксел и с другите национални представителства и европейските платформи и мрежи. 

 Къщата трябва да е посредник между граждани, граждански организации и институции на 
местно, национално и ЕС ниво – да насочва към НПО, които могат да окажат конкретна 
помощ. 

 Предоставяне на логистична подкрепа за релевантни контакти на европейско ниво и 
целеви посещения в Брюксел. 

Цел 3: Изграждане на капацитет (знания и умения) за ефективно гражданско участие по 
европейски въпроси. 
Гражданският панел препоръчва създаването на допълнително, четвърто Г (към работата на 
къщата за Гражданско общество, Граждански права и Гражданско участие), което да е 
Гражданска експертиза. 

 Издава Наръчник за правата на европейския гражданин. 

 Осигурява експерти и лектори на повикване (предоставяне на мобилни услуги от Къщата). 

 Принос към програмите за гражданско образование в училищата. 

 Обучения - по ЕГИ, лидерски умения, ПР кампании, набиране на средства. 

 Помощ при разработване на проекти по европейски програми. 

Цел 4: Облагородяване на средата за гражданско участие на национално и европейско 
ниво 

 Предлага тематични кампании, базирани на анализ на проблемите и актуални теми. 

 Събира статистическа информация и прави анализ (заедно и успоредно с другите 
национални офиси на Европейската къща) и формулира основни проблеми (като част от 
Европейски доклад), чието решение да се търси чрез съвместно действие на европейско 
ниво. 

Г. Функционалност на Къщата 

Къщата следва да бъде: 

Реална- базирана в София, но с мрежа, която да прави достъпа до услугите и възможен и в 
най-изолираните населени места и да достига до най-уязвимите групи от българското 
население.  

Виртуална – интерактивен сайт на български език, с информация за механизмите за 
защита на граждански права и гражданско участие, информация (база данни) за добри 
практики и успешни лични истории в ползването на инструментите, възможности за 
финансиране на граждански инициативи, форум и секция за въпроси и отговори. 
Предлага се и издаването на бюлетин или вестник, като допълнителен източник на 
информация, освен интернет. 



Характеристики на Къщата (виртуална и реална) 

• Да предоставя „обслужване на едно гише“ – гражданинът се обажда с проблем и му се дава 
адекватен съвет. 

• Да има „гореща линия“ (безплатна телефонна линия) - конкретна помощ при поискване 
за това кой е най-адекватния механизъм, който гражданина може да ползва с оглед на 
конкретния казус. 

• Да осигурява мобилност на услугите - мобилен екип, който да предоставя услуги и на 
място. 

• Наличната информация и в реалната и във виртуалната къща да бъде: 

 Информация в достъпна форма за правата на българските граждани като 
европейски граждани. 

 Теоретична информация, описваща ясно и достъпно разликата между 
отделните механизми за гражданско участие и защита на граждански права. 

 Успешни примери, илюстриращи практическата полза от използване на 
механизмите (илюстриране на смисъла на механизмите през лични истории). 

 Релевантни документи, които да са на български език и адаптирани за 
ползване от широка аудитория.  

• Да създаде база данни за: 

 добри и успешни практики за гражданско участие и ползване на механизмите за 
защита на граждански права на европейско ниво; 

 възможности за финансиране на автентични граждански инициативи; 

 експерти в определени области. 

II. Стратегия 

 

1. Визия 
 
Къщата на активните граждани по европейски въпроси в България ще бъде 
независим виртуален и реален център за граждани и НПО, който предоставя 
информация и експертиза по европейски въпроси и подпомага изграждането на 
партньорства за съвместно реализиране на кампании от общ интерес. 

2. Мисия 
 

Къщата ще помага на българските граждани и неправителствени организации да участват 
ефективно в процеса на формиране на европейските политики и упражняване на правата им 
на европейски граждани чрез преодоляване на информационния дефицит и чрез изграждане 
на „партньорства“ на национално и европейско равнище. 

3. Цели  



 
• Мотивира и подпомага гражданското участие в процеса на формиране на европейските 

политики. 

• Подпомага българските граждани в упражняването и защитата на правата им на 
европейски граждани. 

• Изгражда и развива капацитет (знания и умения) за ефективно гражданско участие във 
формирането на политики чрез изграждане на мрежи и дългосрочни партньорства на 
национално и наднационално равнище и облагородяване на средата за гражданско 
участие в България и на европейско ниво. 

 

4. Предлагани услуги (основна дейност и допълнителни дейности) 
 
А. “Програма минимум” от дейности на Къщата 
 

• Система за ранно информиране и предлагане на конкретни формати за организиране 
на граждански приноси към консултативни процеси на европейско ниво. 

• Обслужване на едно гише (консултация и информация) за адекватно участие в процеса 
на вземане на решения на европейско ниво и/или защита на права на европейския 
гражданин – да води гражданите през основните стъпки, които трябва да извървят по 
отделните теми и въпроси – Европейската гражданска инициатива, жалби до 
Европейската комисия, петиции до Европейския парламент, сезиране на Европейския 
омбудсман и достъп до документи. 

• „Гореща линия“ - конкретна помощ при поискване за това кой е най-адекватния 
механизъм, който гражданина може да ползва с оглед на конкретния казус. 

• Създава и поддържа база данни за: 

 Международни партньори 

 Добри и успешни практики за гражданско участие и ползване на механизмите за 
защита на граждански права на европейско ниво 

 Възможности за финансиране на автентични граждански инициативи 

 Експерти в определени области и/или НПО със специфична експертиза, които биха 
били готови да предоставят тематично знание на граждани, които имат нужда от това. 
Къщата ще изгради мрежа от стратегически партньорства в области от специализиран 
интерес. 

Б. Допълнителни дейности (“Разширена програма”) 

 Предлага и/или организира тематични кампании (застъпнически и/или 
информационни), базирани на анализ на проблемите и актуални теми. Къщата може да 
организира такива кампании в партньорство или да предлага кампании на мрежи и 
коалиции, които работят в съответната сфера. 



 Събира статистическа и друга информация и прави анализ на развитието на средата за 
гражданско участие на национално и европейско ниво (заедно и успоредно с другите 
национални офиси на Европейската къща) и формулира основни проблеми, чието 
решение да се търси чрез съвместно действие на европейско ниво. 

5. Организационна структура: 
 

Виртуална – интерактивен сайт на български език, с информация за механизмите за защита на 
граждански права и гражданско участие, информация (база данни) за добри практики и успешни 
лични истории в ползването на инструментите, възможности за финансиране на граждански 
инициативи, форум и секция за въпроси и отговори.  

Реална- базирана в София, но с мрежа, която да прави достъпа до услугите възможен и в най-
изолираните населени места и да достига до най-уязвимите групи от българското население. 
Къщата ще си сътрудничи с ФГУ за използване на инфраструктурата на НПО от форума за 
осигуряване на покритие на услугите на къщата 

Наличната информация и в реалната и във виртуалната къща ще бъде: 

 Информация в достъпна форма за правата на българските граждани като 
европейски граждани. 

 Теоретична информация, описваща ясно и достъпно разликата между 
отделните механизми за гражданско участие и защита на граждански права. 

 Успешни примери, илюстриращи практическата полза от използване на 
механизмите (илюстриране на смисъла на механизмите през лични истории). 

 Релевантни документи, които да са на български език и адаптирани за 
ползване от широка аудитория.  

 
 
 
 
Стратегията за създаване на Къща на активните граждани по европейски въпроси в 
България е разработена с финансовата подкрепа на Тръста за гражданско общество в 
Централна и Източна Европа 
 
 
 
 
 
 

 


