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Защо е важно включването
на заинтересовани страни?

Създава широка база за отчитане и включване
на различни гледни точки в определяне на

местните политики



Ползите от гледна точка на формулиране и
планиране на политиките

Повишена демократична легитимност на
местната власт
Равнопоставеност на участниците
Ангажираност на включените с политиката
Участието се превръща в същностна
характеристика на местното самоуправление



Ползите от гледна точка на прилагане на
политиките

Повишена устойчивост на новите политики
Засилена нужда от участие – по-голяма
удовлетвореност
Увеличена подкрепа, прозрачност и
отговорност на всяка политика
Повишено качество на местните услуги



Процес на идентифициране на
заинтересованите страни

Кого да включим в консултациите за
определяне на политиката?

Защо го включваме?
Кога го включваме?
Как го включваме?



Процес на идентифициране: кого да включим?

Всички лица, групи хора, институции или
организации, които са засегнати или

повлияни от политиката и могат да окажат
въздействие върху нея – да подпомогнат или
възпрепятстват успешната й реализация



Процес на включване: как го включваме?

Инструментариум за включване на
заинтересовани страни:
-Входна анкета
-Информиране за предложенията в хода на
изработването им
-Възможност за влияние върху предложените
решения
-Информация за начина, по който консултациите
влияят върху предложенията



Процес на включване: кога го включваме?

Подходи към участието на различните
етапи:

- Етап 1: определяне на проблеми и
възможности

- Етап 2: приоритетно подреждане на
възможностите

- Етап 3: съставяне на консултативен
документ



Средства за осигуряване участието на
заинтересованите страни

Поддържане на участието на идентифицирани
ключови заинтересовани страни за разглеждане на
техническите аспекти на предложените възможности
през целия процес;
Осигуряване на базова информация – текстова и
графична;
Работни срещи за разясняване на предложенията;
Формуляр за обратна връзка за генериране на идеи и
варианти;



Средства за осигуряване участието на
заинтересованите страни

Използване на разнообразни комуникационни канали
– плакати, интернет страници, писма и съобщения в
пресата за популяризиране на консултативния
процес;
Пряка комуникация – дискусии – с различни групи
(младежи, женски организации и т.н.) за отчитане на
специфични мнения;
Готовност за отговор на заявки за допълнителна
информация



Средства за осигуряване участието на
заинтересованите страни

Подготовка на информационни материали, даващи
възможност за коментари в рамките на
консултативния процес
Публикуване на статии, коментари, интервюта в
местните средства за масово осведомяване
Редовни актуализиране на рубриката за
консултациите на сайта и осигуряване на
възможност за отправяне на въпроси


