
 

 

Насоки за националните граждански панели в контекста на 

Конференцията за бъдещето на Европа 
 
В Съвместната декларация за Конференцията за бъдещето на Европа се предвижда 
организирането на европейски граждански панели. Освен това, съгласно Съвместната 
декларация „всяка държава членка и институция може да организира допълнителни прояви в 
зависимост от националните или институционалните си характеристики и да допринесе за 
конференцията по други начини, например чрез национални граждански панели или 
тематични събития, на които се обсъждат събраните от различните панели мнения.“ В 
Съвместната декларация се посочва, че „събитията на национално и европейско ниво в 
рамките на конференцията ще бъдат организирани според набор от принципи и минимални 
критерии в съответствие с ценностите на ЕС, който ще бъде определен от структурите на 
конференцията.“ 
В този контекст организаторите на прояви следва да приемат Хартата на конференцията, а 
участниците — да я спазват.  
Насоките по-долу са вдъхновени от принципите на доброто разискване, определени по-
специално в доклад на ОИСР, в който са разгледани стотици казуси от съвещателни процеси

1
. 

Насоките имат за цел да помогнат на държавите членки, които възнамеряват да организират 
граждански панели на национално, регионално или местно равнище. 

NB: Националните прояви, различни от гражданските панели, следва да бъдат организирани по 
открит, прозрачен и приобщаващ начин в съответствие с целта и принципите на 
конференцията. Конкретни насоки за организирането на такива прояви се съдържат под 
формата на инструментариум на многоезичната цифрова платформа и по-специално в раздел 
„Ръководство стъпка по стъпка за организатори на прояви“

2
. Документът съдържа и примери за 

формати на прояви, които биха могли да вдъхновят и направляват избора на държавите 
членки. На платформата има и специално ръководство за това как проявите да станат 
приобщаващи. 

 
1) Цел 

 Панелите следва да имат ясно предназначение и цел:  „целта следва да бъде очертана 
като ясна задача и е свързана с определен обществен въпрос. Тя е формулирана разбираемо и 
неутрално като въпрос“. Ролята на гражданите и влиянието на техния принос следва да бъдат 
ясни. Следва да се направи препратка към цялостния процес на Конференцията за бъдещето на 
Европа.  

Многоезичната цифрова платформа на Конференцията за бъдещето на Европа дава 
тематични предложения, но държавите членки са свободни да избират всяка друга свързана с 
Европейския съюз тема, която считат за важна. Съгласно Съвместната декларация относно 
Конференцията за бъдещето на Европа обхватът на конференцията следва да отразява 
областите, в които Европейският съюз има компетентност да действа или в които действията 
на равнище ЕС биха донесли ползи на европейските граждани. В крайна сметка, панелите имат 
за цел да дадат колективни препоръки по конкретни теми, свързани с бъдещето на Европа. 

 
2) Последващи действия 

 „Възлагащият публичен орган следва публично да се ангажира своевременно да 
отговаря или предприема действия по препоръките на участниците.“  Националните мерки за 
разпространение и координация, които биха могли да гарантират възприемането и видимостта 
на резултатите от работата на националните граждански панели, ще способстват за по-доброто 
интегриране на националните/регионалните/местните действия в по-широкия процес на 
конференцията. Това важи с особена сила предвид потенциалното припокриване на подобни 
дискусии, протичащи, от една страна, на местно/национално равнище, а от друга – на равнище 
ЕС.  

                                                      
1
 Вж. доклада на адрес: https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-

democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf Цитатите в настоящия текст са взети от 

формулираните в доклада принципи на добрите практики за процесите на разискване при публичното 

вземане на решения. 
2
 Как да организирам проява? — Конференция за бъдещето на Европа (europa.eu) 

 

https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
https://futureu.europa.eu/pages/organiseanevent
https://futureu.europa.eu/pages/organiseanevent


 

 

В Съвместната декларация трите европейски институции се ангажираха да отговорят на 
препоръките на участниците: „Окончателните резултати от конференцията ще бъдат 
отразени в доклад до съвместното председателство. Трите институции незабавно ще 
проучат възможните ефективни последващи действия по този доклад, като всяка от тях 
работи в своята сфера на компетентност и в съответствие с Договорите.“ 

 
3) Прозрачност 

„Преди да започне, процесът на разискване следва да бъде оповестен. Проектирането 
на процеса и всички материали [...] следва да бъдат своевременно предоставени на 
обществеността.“ Многоезичната цифрова платформа е средищната точка за прояви, принос 
и информация по линия на конференцията, с което се гарантира прозрачност. Всеки принос 
следва да бъде публикуван на многоезичната цифрова платформа https://futureu.europa.eu/, 
където се събира цялата информация за европейските граждански панели, пленарните 
заседания на конференцията и други имащи отношение дейности и прояви.  

В Съвместната декларация се предвижда препоръките на националните и европейските 
граждански панели да бъдат обсъдени на пленарните заседания на Конференцията. Освен 
платформата държавите членки биха могли да използват съществуващите институционални 
структури на Съюза за огласяване на резултатите от националните граждански панели. 

 
4) Приобщаване 

„Приобщаването следва да се постигне, като се обмисли как да се привлекат по-слабо 
представени групи“. „Участието следва да се насърчава и подкрепя и чрез заплащане, поемане 
на разходи и/или предоставяне или заплащане на грижи за деца и възрастни хора“, както и 
чрез осигуряване на необходимата подкрепа и помощ. Това се отнася за проявите както на 
живо, така и онлайн. По подобие на европейските граждански панели може да се търси 
засилено представителство на младите хора или друг вид обществена група. Особено внимание 
следва да се обърне на подходящото модериране на панелите чрез квалифицирани модератори. 

 
5) Представителност 

„Участниците следва да бъдат микрокосмос на широката общественост. Това се 
постига чрез случайна извадка“, която е представителна за различния географски произход, 
пол, възраст, социално-икономическа среда и/или степен на образование в съответната 
държава/регион, както е посочено и в Съвместната декларация за европейските граждански 
панели. При подбора на участниците следва да се предвиди евентуално изключване поради 
изборен мандат или политически отговорности. 

Броят на участниците в един панел обикновено е между 50 и 200 граждани в 
зависимост от броя на жителите на държавата членка, региона или областта. Следва да се 
положат усилия, за да се достигне до онези, които обикновено не участват в публични дебати 
или политически дискусии, например като се изберат лесно достъпни места.  

Организирането на граждански панели на място е доказало добавената стойност по 
отношение на многообразието и качеството на взаимодействието и диалога между 
участниците. В онлайн дебатите следва да се вземе предвид необходимостта от повече 
прекъсвания за почивка. Онлайн сесиите могат да бъдат разделени на множество сесии.  
 

6) Информация 
За да се даде възможност за колективен размисъл, „участниците следва да имат 

достъп до широк диапазон от точни, значими и достъпни доказателства и експертен опит“ 
по основните положения на обсъждания въпрос. Следва да има ясни процедури, за да се 
гарантира, че предоставяната на гражданите информация е подходяща и балансирана. В 
съответствие с това гражданите следва да имат възможност, в рамките на обхвата на своя 
панел, да избират конкретните теми, върху които искат да съсредоточат вниманието си, и вида 
експертен опит, от който се нуждаят. 

 

7) Разискване в група 

„Участниците следва да могат да намерят допирни точки, за да се обединят в 

своите колективни препоръки към публичния орган. Това предполага внимателно и активно 

слушане, претегляне и разглеждане на множество гледни точки, като всеки участник има 



 

 

възможност да се изкаже, комбинация от формати — от дискусии и дейности в малки групи 

до пленарни заседания, както и квалифицирано модериране“. Организаторите следва да 

планират провеждането на  разисквания с модератор по време на пленарните заседания и в 

по-малки подгрупи от приблизително 10 души на маса. Подгрупите обсъждат и формулират 

препоръки, които по-късно следва да бъдат обсъдени и одобрени на пленарното заседание на 

панела. Модерирането следва да бъде неутрално и квалифицирано. 

 

8) Време 

„Поради комплексния характер на повечето въпроси на политиката обсъждането 

изисква достатъчно време, за да могат участниците да усвоят информацията, да претеглят 

доказателствата и да разработят информирани препоръки“. Когато се разглеждат сложни 

въпроси в рамките на национален процес на обсъждане, може да се предвидят най-малко 4 – 6 

заседателни дни (напр. два-три уикенда). Друга възможност е в цялата държава членка да се 

проведат няколко децентрализирани граждански панела, като се използва един и същ метод.  

 

9) Интегрирет 

За да се гарантира интегритетът на начинанието, „процесът следва да се ръководи от 

координационен екип, който запазва дистанция и е различен от възлагащия публичен орган”. 

 

10) Неприкосновеност на личния живот 

Националните граждански панели следва да гарантират неприкосновеността на личния 

живот на участниците и спазването на правилата на ЕС за защита на данните. 

„Неприкосновеността на личния живот на участниците следва да се зачита, за да бъдат те 

защитени от нежелано медийно внимание и тормоз и да се запази независимостта им, като 

се гарантира, че няма да бъдат обект на подкуп или лобиране от групи по интереси или 

активисти“. 

 

11) Оценка 

„Участниците следва да дадат анонимна оценка на процеса въз основа на обективни 

критерии (напр. за количеството и разнообразието на предоставената информация, времето 

за усвояване, независимостта на модерирането). В началото и в края на процеса може да бъде 

представен въпросник, за да се направи оценка на степента на удовлетвореност от процеса и на 

трудността/леснотата на усвояване в резултат на методите на обсъждане на групите. 


