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МЕХАНИЗМИ ЗА НОМИНИРАНЕ
НА НПО ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Сравнително изследване

В тази част ще бъдат представени различни механизми, използвани в страни 
от Централна и Източна Европа за номиниране и избор на представители на 
граждански организации в държавни комисии, работни групи или консултатив-
ни съвети. Много често този избор става на база на професионални квалифика-
ции или изградени партньорски взаимоотношения т.е. критериите и начина на 
подбор на участници са по-скоро неформални. Има обаче и изградени и добре 
работещи механизми за номиниране, а и често държавните структури искат опре-
делена представителност, а не толкова експертни познания. Тъй като не са много 
страните, където има ясно изразена представителна организация на граждански-
те организации, създаването на механизъм за номиниране е полезен и ефективен 
заместител.

Съществуващи механизми
1. Неправителствените организации (НПО) сами избират свои представите-

ли за ограничен брой места
Това е примерът на Националния граждански фонд (НГФ) в Унгария. Там 

членовете на различните органи на фонда са преобладаващо представители на 
граждански организации. Те се избират след провеждане на специални изборни 
събрания, в които право на участие имат както национални, така и регионални 
организации, които номинират свои представители. Всеки представител може да 
представлява само една организация. На събранието се номинират и избират чле-
новете на органите на НГФ, като представителите могат да номинират както себе 
си, така и други хора. Кандидатите получили най-много гласове стават членове. 
Част от членовете се избират на географски принцип (т.е. представляват географ-
ски регион), а част представляват определена сфера на дейност.

Подобен е и примерът на Съвета за развитие на гражданското общество в 
Хърватия – експертен и консултативен орган към Правителствения офис за ра-
бота с неправителствени организации. Членовете на Съвета, които са от граж-
дански организации, трябва да работят в предварително определени сфери (във 
всяка от сферите се определя представител). Всяка организация може да номини-
ра кандидати. След предварителните номинации се определят всички кандидати, 
които отговарят на определените условия (подходящ опит, мотивационно писмо, 
автобиография и т.н.) и започва да тече 15-дневен период, в който се гласува, като 
се попълва специална форма, която се подписва и подпечатва от представителя 
на съответната организация и се изпраща по пощата. Правителствения офис за 
работа с неправителствени организации публикува спечелилите кандидати, както 
и всички останали, заедно с броя на подадените за тях гласове.
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В България, в Комитета за наблюдение на Националната стратегическа рефе-
рентна рамка се избират трима представители на НПО – по един представител 
на социалната, екологичната и сферата на образованието, науката и културата. 
Изискване към организациите е да са активно работещи в съответната сфера от 
поне 3 години. След публикуване на съобщение за старт на процедурата за избор, 
в срок от 20 дни НПО могат да подадат заявление за участие. След това всич-
ки номинирани в съответната сфера се събират заедно и трябва да излъчат свой 
представител в Комитета. Освен това трябва да предложат координационен ме-
ханизъм, по който да информират и координират предложенията с други органи-
зации от съответната група.

Друг пример от България е механизмът изработен от Блулинк – организация, 
работеща в областта на екологията. Тя координира специално изработения меха-
низъм за номиниране на представители на екологични организации в различни 
държавни органи и консултативни групи. На първо място има строги изисквания 
за квалификациите и опита на кандидатите за представители на НПО (да имат 
поне 1 година опит и квалификация в съответната сфера, да представят мотива-
ционно писмо). Един човек не може да е представител в повече от един орган и 
мандата му е за 2 години. Освен това има строги изисквания за предоставяне на 
информация до другите НПО от проведените заседания, на които представите-
лят е присъствал. Потенциалните избиратели (организациите с право на глас при 
всеки избор) първоначално се регистрират, като предоставят съответните доку-
менти. Всяка организация може да номинира само по едно лице за всяка позиция. 
Срокът за номинации е поне 12 работни дена. След обобщаване на резултатите 
и публикуване на всички номинации се провеждат избори. Срокът за гласуване 
не може да е по-кратък от 10 работни дни. Всяко НПО може да гласува само за 1 
кандидат за дадена позиция, като гласуването става чрез подписване на документ 
от представляващия съответната организация (който може да бъде изпратен по 
поща, факс или сканиран по електронна поща). Кандидатът получил най-много 
гласове печели, а вторият и третият са резерви.

2. Неправителствените организации (НПО) сами избират свои представите-
ли за неограничен брой места

Пример за подобен механизъм е Гражданският съвет, изграден към Министъра 
по европейските въпроси в България. При този механизъм няма ограничение в 
местата, за които се кандидатства. Има изискване към кандидатите, като най-важ-
ното изискване е всеки член да бъде номиниран от поне 10 организации.

3. Номиниране от граждански организации, избор от държавата
В този случай номинациите се правят от граждански организации, като по-чес-

то няма специални ограничения за областите на работа на кандидатите. Често 
изискванията към тях са персонални, а не като към представители на организации 
(т.е. търсят се експерти).

В Полша Съвета за общественополезна дейност се състои от 10 представители 
на граждански организации и десет представители на държавата (по 5 от местната 
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власт и 5 от централната). Представителите на НПО се избират от министъра от 
списък от организации, подготвен от НПО. Министърът има право на свободен 
избор, стига избраните да са от списъка.

В Естония членовете на Настоятелството на Националната Фондация за граж-
данско общество са общо десет, от които 5 са от гражданското общество. Те се 
номинират от граждански организации, но избора се прави от специален орган 
(при избора на първите членове е имало почти 30 кандидати, от които са избрани 
5 члена). В този случай се търси по-скоро експертното начало, а не представител-
ство.

Подобен е и примера на Азербайджан и местния Съвет на НПО. Неговите чле-
нове се назначават от Президента, като от 11 члена трима са представители на 
държавата, а останалите осем – на НПО. Осемте НПО представляват осем раз-
лични обществени сфери. Във всяка от сферите НПО провеждат свои избори, на 
които излъчват трима представители. Президентът избира една от трите кандида-
тури във всяка област.

4. Определяне от държавата без правила
Тук влизат примери, при които няма строго фиксирани правила, как се номи-

нират представителите на НПО и те по-скоро не са активната страна в процеса 
на избор.

В Словакия има Съвет за НПО, който се оглавява от вицепремиера, в чийто 
ресор попадат и гражданските организации. Той назначава останалите членове, 
като през 2007 г., той е изпратил писма до НПО с искане за номинации. Съветът 
няма фиксиран брой членове, но има изискване да има равенство между членове-
те НПО и държавни представители.

В Хърватия, в управителния съвет на Фондацията за развитие на гражданско-
то общество има 5 представители на граждански организации. За всеки следващ 
мандат, настоящите членове на управителния съвет изпращат своите предложе-
ния до правителството, което избира следващите членове на управителния съвет. 
Управителният съвет може да провежда консултации с различни организации и 
обществени институции.

5. Процедура организирана от НПО по критерии определени от поръчителя
Тук попада примера на Центъра за информационни услуги, сътрудничество и 

развитие на НПО в Словения. Подобно на Блулинк в България, Центърът е раз-
работил специални процедури за избор на представители на НПО в различни 
държавни органи. Разликата с българския пример е, че тук поръчителят избира 
параметрите на избора – сферата, в която трябва да са кандидатите, специалните 
изисквания към тях, включително и метода на гласуване. Най-честата процедура 
са изборите (но има възможност да се иска пълно единодушие или някаква ком-
бинирана система). Първоначално се номинират кандидатите, както и има пред-
варителна регистрация на НПО желаещи да гласуват.
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Основни характеристики на механизма за номинации
От изброените примери могат да се определят основните характеристики на 

процеса на номиниране, като в зависимост от тяхната комбинация се определя и 
типа механизъм.

1. Изисквания към кандидатите
Такива са изискванията от коя сфера да са кандидатите (напр. екология), изис-

кване за определен опит (3 години работа в сферата) или пък изискване за екс-
пертност, а не представителност. Може да се иска автобиография, мотивационно 
писмо или пък някакъв друг начин за потвърждаване, че кандидатът е съгласен да 
бъде номиниран.

2. Изисквания към гласуващите
Може да има изискване и организациите с право на глас да бъдат от определена 

сфера (същата като на кандидата например), както и да имат история (т.е. да не 
се регистрират преди самите избори). Освен това често се изисква желаещите да 
гласуват да преминават през предварителна регистрация, при която може да се 
представят и доказателства като например свидетелство за актуално състояние.

3. Срокове за номиниране и гласуване
На първо място, може да има възможност за самономиниране, а може и да има 

изискване една организация да не може да номинира повече от един кандидат. В 
някои случаи може да се предвиди и изискване кандидата да бъде номиниран от 
по-голям брой организации (като изискването за 10 номинатори в Гражданския 
съвет по-горе).

По-често преди самите избори има етап на номиниране, в който се определят 
потенциалните кандидати. Обикновено срока за номиниране е достатъчно дълъг 
– 10-15 дни. След това всички номинирани се оповестяват и се провеждат същин-
ските избори, за които също е предвиден достатъчно дълъг срок.

4. Метод на гласуване
Методите за гласуване за различни (в Словения се предвижда дори единодуш-

но назначаване), но най-разпространения са изборите, при които кандидата спе-
челил най-много гласове, печели изборите, а следващите след него са резерви, в 
случай на овакантяване на мястото.

Самото гласуване се извършва след попълване на специален формуляр/бю-
летина, която се подписва от представляващия организацията, която гласува. 
Формулярът може да бъде изпратен по пощата (т.е. в оригинал) или по факс или 
дори по електронна поща (сканирано копие на документа). Всяка организация 
може да гласува само за един кандидат за всяка позиция, за която се провеждат 
избори.

5. Възможност за отзоваване
В някои случаи може да се стигне и до процедура по отзоваване, когато избра-

ния кандидат не изпълнява задълженията си (не участва в заседанията, не предо-
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ставя информация до другите НПО и т.н.). Блулинк е предвидила, че на нацио-
нална конференция на екологичните организации, с мнозинство 50 % + 1 от учас-
тниците може да бъде отзован техния представител. Друга възможност е 20 % от 
имащите право на глас да поискат провеждането на такава процедура (когато не 
се провежда национална конференция). В Словения е предвидено, че 1/3 от гла-
сувалите на изборите могат да прекратят мандата на своя представител.

6. Организатор на процедурата
Обикновено това е органът, към който се създава съответната структура с 

гражданско участие. В случаите на Словения и Блулинк, това е неправителствена 
организация.


