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1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1.1. Актуалност на проблема 

Редица изследователи отчитат все по-нарастващо недоверие и разширяваща се 

пропаст между гражданите и политическия елит на Европейския съюз (ЕС). 

Преобладава разбирането, че гражданите са изолирани от процеса на определяне на 

дневния ред и вземането на решения, което все по-отчетливо подкопава легитимността 

на европейските политики. Краят на т. нар. „разрешителен консенсус“, нарастващите 

скептицизъм и подозрителност към институциите в Брюксел и поредицата от сериозни 

кризи не само поставят под съмнение бъдещето на европейската интеграция, но дори 

предизвикват страхове, че без задълбочаване на демократизацията на Съюза той би 

престанал да съществува.1  

Сред основните недостатъци, които често се посочват по отношение на процеса 

на определяне на политическия дневен ред на ЕС, е твърдението за неговото обсебване 

от страна на политическите елити. В значителна степен съдържанието на дневния ред 

се определя зад “затворени врати“, далеч от гражданите и без участието им, като не 

отразява техните нужди, интереси и желания.2 Тази интерпретация се споделя не само 

от академичните среди. Такива са нагласите и на гражданите на ЕС. През 2014 г. 52% 

от тях смятат, че тяхното мнение не се взема предвид от ЕС и неговите институции.3 В 

този смисъл, повече от половината граждани на страните-членки имат усещането, че 

решенията се взимат без тяхното участие или дори в тяхна вреда4, което затвърждава 

разбирането, че дневният ред на ЕС е в действителност дневният ред на националните и 

институционални елити. 

Така, като основна тема в дебата за развитието на Съюза се утвърждава въпросът 

за легитимността на политиките, при това преди всичко легитимността „на входа“ на 

политическия процес. Ето защо, през последните близо две десетилетия институциите 

на ЕС полагат усилия да въведат механизми, които укрепват връзката между тях и 

                                                             
1 Colligon S. (2015) More democracy, or no more Europe в Europe’s World, посетена на 26 октомври 2015 г.: 
http://europesworld.org/2015/10/06/democracy-europe/#.VhthEPmqpHw 
2 Princen S. (2009) Agenda-Setting in the European Union: 7 
3 European Commission (2014) Standard Eurobarometer 81 
4 Zalc J. (2014) Overcoming democratic breakdown in the European Union в European Issues, n 333, 18th 
November 2014, Fondation Robert Schuman: 9 
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гражданското общество, като разширяват процеса на консултации и търсят нови форми 

на гражданско участие в политическия процес. Още през 2001 г. в Бялата книга за 

европейско управление на Европейската комисия се посочва, че е необходима реформа 

на управлението на Съюза, за да се доближат институциите до гражданите. Като един 

от петте принципа на доброто управление в документа се извежда гражданското 

участие под формата на по-систематично включване на гражданите в изработването и 

прилагането на политиките.5  

В изпълнение на тези принципи са и част от разпоредбите на Договора от 

Лисабон, влязъл в сила през 2009 г., които подсилват демократичния характер на 

Съюза. От една страна, укрепва се представителната демокрация, като се увеличават 

правомощията на Европейския парламент (ЕП) и на националните парламенти. От 

друга страна, с договора се въвежда Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) като 

елемент на демокрация на участието в търсене на допълнителна легитимност „на 

входа“ на политическия процес, на повече доверие и по-високо качество на приетите 

решения, в това число и по отношение определянето на политическия дневен ред на 

ЕС. Подобни демократични инструменти, които дават възможност на гражданите да 

въздействат върху насоките на публичните политики, носят със себе си потенциал за 

допълнително демократизиране на политическия процес.6 Но дали наистина с 

основание може да се обобщи, че „след една привидно технократична Европа идва една 

открито демократична Европа“7? 

Макар Европейската гражданска инициатива да заема едва няколко реда в 

Договорите, в зората на нейното въвеждане мнозина анализатори не се поколебават да 

я посрещнат със солидната заявка, че тя може да „промени света“8. Този опит да се 

подсили демокрацията на европейско равнище е приет с първоначален ентусиазъм. От 

днешна гледна точка следва да маркираме една промяна в позициите, които се разделят 

между натрупаното разочарование, нарастващия скептицизъм и мрачните прогнози за 

предизвестената смърт на новия инструмент и, от друга страна, на здравомислещ 

                                                             
5 European Commission (2001) Communication from the Commission of 25 July 2001 "European governance - 
A white paper" [COM(2001) 428 final - Official Journal C 287 of 12.10.2001]. 
6 Bua A. (2012) Agenda Setting and Democratic Innovation: The Case of the Sustainable Communities Act в 
Politics: 2012, Vol. 32 (1), 10-20 
7 Жаке Ж. (2013) Лисабонският договор в Семов А., Христев Х. (ред.) (2013) Договорът от Лисабон – 
консолидирани текстове и коментари. София: УИ „Св. Климент Охридски“: 17 
8 Pichler J. (Editor), Kaufmann B. (Editor) (2012) Modern Transnational Democracy: How the 2012 Launch of 
the European Citizens' Initiative Can Change the World 
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прагматизъм и надежди, че това е просто първата, макар и малка, стъпка от едно дълго 

пътуване. Оценките, определящи ЕГИ като „революция под прикритие“9, днес се 

сблъскват с критиките, че в сегашния си вид гражданската инициатива е „демократично 

фиаско“10, че е много далеч не само от пряката демокрация, но дори и от демокрацията 

на участието и по същество по-скоро представлява разочарование и „много шум за 

нищо“11. 

Необходимостта да се даде ясна оценка на въздействието превръща 

Европейската гражданска инициатива в обект на засилен изследователски и обществен 

интерес. Въпреки че механизмът функционира едва от април 2012 г., вече са налице 

емпирични данни, които позволяват по-задълбочен анализ на неговата функционалност 

и ефективност. Актуалността на темата се определя от нуждата да се установи дали при 

настоящата си регулация Европейската гражданска инициатива може да се превърне в 

ефективен инструмент в ръцете на гражданите на ЕС за въздействие върху дневния ред 

на Европейския съюз, или тя ще остане формален механизъм без реално значение в 

европейския политически процес.  

Инициативата дава възможност и на българските граждани да участват във 

формирането на дневния ред на ЕС. Въпреки това у нас темата остава неизследвана в 

дълбочина, като броят на научните публикациите на български език е незначителен, а 

специализирани изследвания липсват.12  

 

                                                             
9 Hierlemann D., Wohlfarth A. (2010) A Revolution in Disguise: The European Citizens' Initiative в Spotlight 
Europe # 2010/07, Bertelsmann Stiftung  
10 Hatzfeldt S., The European Citizens’ Initiative: A democratic farce? в EurActive, 10/03/2015 
http://www.euractiv.com/sections/eu-priorities-2020/european-citizens-initiative-democratic-farce-312749 
11 Ohnmacht F. (2012) The European Citizen’s Initiative: ’Much Ado About Nothing’? в Papiers d'actualité/ 
Current Affairs in Perspective No 3, April 2012, Fondation Pierre du Bois 
12 Виж напр. Попова Ж. (2011) Право на Европейския съюз., София, Сиела: 81-83; Чернева-Моллова Д. 
(2012) Европейската гражданска инициатива: правни аспекти в Съвременно право (брой 5); Семов А. 
(2013) Права на гражданите на Европейския съюз. София: УИ „Св. Климент Охридски“: 117-134; Семов 
А., Христев Х. (ред.) (2013) Договорът от Лисабон – консолидирани текстове и коментари. София: УИ 
„Св. Климент Охридски“: 222-224; Чернева-Моллова Д. Европейската гражданска инициатива и 
проблемът за „демократичния дефицит“ в Европейския съюз. в „Реторика и комуникация“: 
http://rhetoric.bg/европейската-гражданска-инициатива, (посетен 25 септември 2014 г.); Михайлов В. 
(2014) Европейската гражданска инициатива – две години по-късно в Европейският съюз икономика 
и/или политика – сборник доклади. София: СУ „Свети Климент Охридски“ и Фондация „Ханс Зайдел“ 
139 – 151; Михайлов В. (2015) Българските граждани и Европейската гражданска инициатива – нови 
демократични територии? в „25 ГОДИНИ: КАКВО?“ - Сборник с материали от научна конференция, 
проведена на 5 и 6 ноември, 2014 г. в ИИОЗ – БАН; 
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1.2. Цел и задачи на дисертационния труд 

Дисертационният труд има за основна цел да запълни именно тези празнини в 

научното познание, като анализира и оцени иновативността и ефективността на 

Европейската гражданска инициатива.  

Robert Dahl, един от класиците на демократичната теория, формулира т. нар. 

„дилема на демокрацията“, като описва парадокса, че ефективността на гражданското 

участие намалява с увеличаването на мащабите на политическата система. Дори да 

бъдат създадени транснационални демократични институти, разсъждава той, те не биха 

могли да преодолеят естествените ограничения, налагани от мащабите и времето. А 

щом във всички демократични държави е налице слабост на гражданите да 

осъществяват контрол върху формирането на дневния ред в процеса на вземане на 

решения, то според Dahl, това на практика означава, че „интернационализирането“ на 

демократичната система би ги лишило изцяло от такава възможност.13 В този контекст 

Европейската гражданска инициатива, като първи в света транснационален инструмент 

на демокрацията на участието, се явява удобно средство, чрез което поне частично да 

се потърси отговор на въпроса доколко мащабите на Европейския съюз позволяват 

ефективно да се прилага един инструмент на демокрацията на участието. 

Когато се работи в рамките на класическите системни теории за политиката, по 

дефиниция институтът на гражданската инициатива се позиционира именно „на входа“ 

на политическия процес.14 Също така, в съответствие с тези теории от ключово 

значение за анализа на характера и ефективността на ЕГИ е понятието „входяща 

легитимност“. Генерирането на „входяща легитимност“ за политическата система е 

предпоставено преди всичко от възможността гражданите да „влияят върху 

формирането на публични решения“, като важно условие за това е „равният достъп“ до 

механизмите на определяне на правните актове и определянето на другите решения.15 

С наименованието гражданска инициатива в литературата се обозначават 

„процедури, които позволяват на гражданите да поставят нови въпроси в политическия 

дневен ред чрез колективни действия“.16 Тези колективни действия се осъществяват 

                                                             
13 Dahl R. (1994) A Democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen Participation в Political Science 
Quarterly, Vol. 109, N. 1 
14 Белов М. (2009) Пряка демокрация: 190 
15 Белов М. (2010) Гражданското участие в политическия процес, издателство Сиби: 12 
16 Setälä M., Schiller T. (ed.) (2012) Citizens’ Initiatives in Europe, UK: Palgrave Macmillan. 
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чрез събирането на определен брой подписи в подкрепа на предложения за провеждане 

на определени политики. Предложенията за провеждането на политики могат да 

подлежат или на референдум, или на разглеждане от парламент или друг 

представителен орган.17 На тази основа в литературата18 се разграничават два основни 

вида граждански инициативи – 1) народни инициативи, които могат да предизвикат 

референдум по направеното предложение и 2) инициативи за определяне на дневния 

ред (agenda-setting initiatives), чрез които гражданите предлагат на определена 

институция закон или политика, като нейното приемане или отхвърляне зависи 

единствено от решението на съответния орган.19 Това е по същество „таксономичен 

ред“, т.е. класификация, чрез която се определят същностни родови характеристики на 

гражданските инициативи. На база на своите характеристики Европейската гражданска 

инициатива може да бъде класифицирана най-близо именно до инициативите за 

определяне на дневния ред. 

Реализирането на практика на потенциала на ЕГИ да включи гражданите в 

политическия процес би било най-силното доказателство за нейната ефективност. 

Реалното овластяването на гражданите в процеса на правене на политики би означавало 

те да се превърнат в създатели на политики, а не само в техни потребители. На колкото 

по-ранен етап от този процес се включат гражданите, толкова по-съществено 

въздействие биха могли да оказват.20  

Утвърдените модели, описващи процеса на правене на политики, обичайно 

поставят в неговото начало етапа на определяне на дневния ред. Този етап се определя 

като „решаващ“, тъй като оказва ключово въздействие.21 Ето защо, за да се изведат най-

важните аспекти на проблематиката и да се запази обозримостта на полето на 

изследване, от множеството възможни подходи настоящото изследване поставя фокус 

най-вече върху аспекта на ефективността при приложението на ЕГИ, изразена чрез 

                                                             
17  Пак там. 
18 Чернева-Моллова посочва, че в българската научна литература няма възприет единен превод на това 
понятие, което се среща в различни вариации като „инициатива за обсъждане“, „инициатива за 
включване в дневния ред“ и „програмна инициатива“ - Чернева-Моллова Д. (2012) Европейската 
гражданска инициатива: правни аспекти в Съвременно право (брой 5): 23 
19 Пак там: 23 
20 Macintosh A. (2004) Characterizing E-Participation in Policy-Making в Proceedings of the 37th Hawaii 
International Conference on System Sciences: 3 
21 Savard J.-F., Banville R. (2012). “Policy Cycles,” in L. Côté and J.-F. Savard (eds.), Encyclopedic Dictionary 
of Public Administration, www.dictionnaire.enap.ca 
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възможността гражданите на ЕС да въздействат преди всичко върху определянето на 

дневния ред на Съюза. 

Така, функцията по определяне на дневния ред се явява основен предмет на 

анализ в настоящата дисертация. За постигането на тази заложена цел изследването 

изпълнява шест конкретни задачи, както следва:  

Задача 1: Анализира се процесът на формиране на политическия дневен ред в 

съвременното демократично общество, като се разглеждат и прилагат различни 

теоретични модели и се акцентира върху участието на гражданите в този процес; 

Задача 2: Изяснява се процесът на определяне на политическия дневен ред на 

Европейския съюз, като се посочват основните актьори в този процес и се анализира 

тяхното въздействие; 

Задача 3: Изследва се доколко правната рамка и процедурата по осъществяване на 

Европейската гражданска инициатива позволяват да се реализират заложените 

функции на механизма, като фокусът на изследването е определянето на 

политическия дневен ред на ЕС;  

Задача 4: Оценява се ролята на проведените до настоящия момент граждански 

инициативи чрез анализ на факторите, влияещи върху достъпността и ефективността 

на ЕГИ; 

Задача 5: Оценяват се специфичните механизми за гражданска мобилизация чрез 

изследване на отделен случай (казус) - участието на българските граждани в 

Европейската гражданска инициатива; 

Задача 6: Анализира се въздействието на Европейската гражданска инициатива 

върху формирането на политическия дневен ред на ЕС чрез прилагане на 

количествени и качествени критерии за оценка на ефективността и иновативността 

на това въздействие. 

Хипотези 

На база на изпълнението на посочените задачи дисертационният труд търси 

потвърждението по аналитичен път на две основни хипотези: 
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1. Като ново право и нова форма на политическо участие на гражданите 

Европейската гражданска инициатива води до иновация (подобрение чрез 

промяна) на механизмите за определяне на дневния ред в ЕС 

Европейската гражданска инициатива е ново право на гражданите на Съюза, 

предвидено с последните поправки на Договорите. В допълнение към това, ЕГИ е 

първият инструмент на транснационална демокрация на участието и първата в света 

форма на транснационална е-демокрация.22 Наличието на възможност за гражданско 

участие по електронен път се смята за една от ключовите характеристики на новия 

механизъм. От една страна, това измерение дава възможност да се компенсира 

негативният ефект, произтичащ от мащабите на Съюза, и поне на теория прави 

възможно прилагането на инструменти на пряката демокрация и демокрацията на 

участието в общност от 500 милиона души. От друга страна, заради електронното си 

измерение ЕГИ може да се счита за първа сериозна крачка по дългия път към е-

демокрацията в ЕС.23 Дали това обаче е достатъчно да я обозначим като иновативна по 

характер форма по отношение на процеса на определяне на дневния ред на Съюза? 

Дефинирайки иновативността като способност да се предизвика промяна в едно 

съществуващо на по-ранен етап положение (в контекста на изследвания проблем – 

преди влизане в сила на Лисабонския договор и на Регламент № 211/2011) и да се 

създаде качествено ново фактическо състояние, следва да оценяваме иновативността на 

ЕГИ чрез възможността й да измени процеса на определяне на политическия дневен 

ред на ЕС. Хипотезата ще се приеме за доказана, ако след анализ се установи, че 

въвеждането на ЕГИ води до поне една от следните промени на процеса на определяне 

на политическия дневен ред на ЕС: 1) въвеждането на нови актьори в процеса; 2) 

институционализирането на нови канали за артикулиране на искания; 3) 

утвърждаването на нови средства за рамкирането (framing) на въпросите от дневния 

ред; 4) промяна на основните модели на въздействие. Хипотезата ще се счита за 

отхвърлена, в случай че не бъде отчетена нито една от изброените промени. 

                                                             
22 Szeligowska D., Mincheva E. (2012): the European Citizens’ Initiative – Empowering European Citizens 
within the Institutional Triangle: A Political and Legal Analysis, Perspectives on European Politics and Society, 
13:3, 270-284: 272 
23 European Parliament (2011) E-public, e-participation and e-voting in Europe - prospects and challenges (Final 
Report), Directorate General for Internal Policies, Policy Department E: Legislative Coordination And 
Conciliations, Science And Technology Options Assessment 
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2. Европейската гражданска инициатива ефективно осъществява функцията 

си да позволи на гражданите да въздействат върху политическия дневен 

ред на ЕС 

В контекста на взаимодействието между ЕГИ и политическия дневен ред на ЕС 

резултатността на гражданската инициатива се констатира с оглед на успешното 

въздействие върху определянето на дневния ред. Успешно е това въздействие, в 

следствие на което „вземащите решения отделят внимание на въпросите, които 

представляват интерес“ за оказващия въздействие.24  

За разлика от ефикасността, която е показател за начина на достигане до целите 

с оглед на оптималния разход на вложените време и ресурси, ефективността следва да 

се разглежда преди всичко като критерий, който регистрира единствено успешното 

постигане на определени цели и на търсения краен резултат.25 Ефективността се 

оценява както с количествени, така и с качествени показатели. Хипотезата може да се 

счита за потвърдена, ако бъдат отчетени конкретни резултати, измерени чрез 

отделеното внимание от страна на институциите под формата на успешно въведени 

въпроси в дневния ред за вземане на решения на ЕС. За да направим това, проследяваме 

доколко ЕГИ успява да въздейства върху съдържанието на няколко вида 

институционални документи, които са ключови за определянето на политическия 

дневен ред на ЕС – сред тях са заключенията на Европейския съвет, годишната работна 

програма и законодателните предложения на Комисията. Ограничената практика на 

ЕГИ налага хипотезата да бъде тествана с допълнителни индикатори. В дисертацията 

ефективността се оценява и чрез тенденциите в използването на механизма, както и 

чрез изразената позиция от страна на институциите на ЕС и организаторите на ЕГИ по 

отношение на прилагането на новия демократичен инструмент. Анализира се т. нар. 

„модел на потоците“26 като допълнителна теоретична рамка за оценяване на 

ефективността на въздействието на ЕГИ върху процесите на определяне на 

политическия дневен ред в ЕС. Взаимното допълване на тези подходи изяснява и 

обогатява представата ни и значително улеснява изпълнението на поставените задачи. 

                                                             
24 Princen S. (2009) Agenda-Setting in the European Union: 31 
25Effectiveness vs. Efficiency - http://www.diffen.com/difference/Effectiveness_vs_Efficiency, посетен на 
06.10.2015 г. 
26 Kingdon J. (2003) Agendas, Alternatives and Public Policies, Longman 
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Като отчитаме липсата на значителна практика на прилагане на механизма, 

следва да се подходи внимателно и с необходимите уговорки по отношение 

категоричността на заключения от всякакъв тип (особено що се отнася до онези, 

почиващи на количествени индикатори). На този етап едва три от проведените 

инициативи са преминалия целия процес от регистрацията до получаването на 

становище от страна на Комисията. Ето защо, всеки един представен извод следва да се 

разглежда със съзнанието, че се отнася единствено за периода на изследването, а ЕГИ е 

в процес на развитие и тепърва ще подлежи на анализ. 

1.3. Теоретични подходи и изследователски методи 

За постигане на целите на изследването се използва набор от взаимно 

допълващи се научни методи. Изследването стъпва върху класическата системна 

теория за политическия процес на Easton27, като взима предвид и конкретизацията на 

Lasswell28 за политическия цикъл и определянето на дневния ред като начален етап в 

процеса на вземане на решения. Следва да се отбележи, че според някои автори 

описването на политическия процес като цикъл и разделянето му на автономни етапи 

„не отразява политическата действителност“29. Въпреки това дисертационният труд ще 

се придържа към този модел, защото той позволява по удобен и систематизиран начин 

да се обособят и изучат отделните елементи от политическия процес и да се установи 

мястото на процесите, определящи дневния ред.   

Като основен изследователски инструмент се адаптират и прилагат няколко 

теоретични модела, свързани с изучаването на политическия дневен ред – модел на 

Kingdon, модел на Cobb, Ross и Ross и модел на Princen. Тези модели предлагат една 

работеща обяснителна схема за набора от взаимодействия, чрез които се определя 

политическия дневен ред. В така дефинирания процес на изработване на политическия 

дневен ред се търси мястото на ЕГИ и се оценява ефективността на нейното 

въздействие. 

Инструментариумът на изследването се допълва от кабинетно проучване на 

съдържанието на нормативни, програмни и организационни документи; изработване и 

                                                             
27 Easton D. (1965) A Systems Analysis of Political Life. New York: Wiley 
28 Lasswell H. (1951) ‘The Policy Orientation’ in Lerner D. & Lasswell H. (eds) The Policy Sciences, Stanford 
University Press 
29 Versluis E., Van Keulen M., Stephenson P. (2010) Analyzing the European Union Policy Process, Palgrave 
Macmillan: 168 
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анализ на база данни за ЕГИ; политологичен и правен анализ; сравнителен анализ, 

използващ количествени и качествени индикатори за иновативност и ефективност; 

осъществено е изследване на отделен случай (казус).  

Основно предизвикателство пред настоящото изследване се явява фактът, че 

анализираните процеси са относително нови и в непрекъснато развитие. Европейската 

гражданска инициатива се прилага от април 2012 г., тоест от едва три години и 

половина, което не позволява да се направят заключения, базирани на наблюдения, 

обхващащи значителен времеви период. Въпреки това достатъчно задоволително могат 

да се маркират някои начални тенденции и текущата посока на развитие. Изследването 

е ограничено във времево отношение, като неговите рамки обхващат периода от 1 

април 2012 г. до 1 ноември 2015 г. 

 

2. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

В структурно отношение дисертацията е подчинена на постигането на 

заложената основна цел и изпълнението на посочените задачи. Текстът е съставен от 

въвеждаща част, представяща теоретичната рамка на изследването, четири глави, 

заключение, две приложения и каталог с цитираната литература.  

Темата на изследването предпоставя необходимостта в първа глава да бъде 

анализиран политическият дневен ред на Европейския съюз като рамка, в която следва 

да се позиционират изследователските търсения. Ето защо, анализът в първа глава 

позволява да се придвижим от общото (теориите за процеса на вземане на решения) 

към частното (модели на определяне на политическия дневен ред на ЕС). В първата 

част на главата се прави преглед на същността на дневния ред и се изясняват някои 

основни понятия. Акцентира се върху по-важните аспекти на политическия дневен ред, 

като се анализират процесите на неговото определяне и се представят основни теории, 

в това число взаимно допълващи се модели на определянето на политическия дневен 

ред30. Във втората част на главата се разглежда мястото на етапа на определяне на 

                                                             
30 Kingdon J. (2003) Agendas, Alternatives and Public Policies, Longman; Cobb R.,Ross J., Ross M. (1976) 
Agenda Building as a Comparative Political Process в American Political Science Review, 70, 1, 1976 
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дневния ред в политическия процес на Европейския съюз. На преден план се извеждат 

особеностите на политическата система на ЕС, които предопределят и спецификите при 

определянето на дневния ред на европейско ниво. Представени са основните механизми 

на формиране на дневния ред в ЕС и ролята и взаимоотношенията между различните 

актьори в този процес, като се поставя фокус и върху участието на гражданите. Дават 

се примери от практиката, които по подходящ начин демонстрират реда, по който се 

изгражда йерархията на дневния ред на Съюза.   

Втора глава на изследването се вглежда в детайли в правната и процедурна 

рамка на механизма на Европейската гражданска инициатива. Нормативният анализ се 

явява необходима основа за оценка на иновативните характеристики на Европейската 

гражданска инициатива, на предпоставките и предизвикателствата пред нейната 

ефективност и на потенциала й да въздейства върху определянето на дневния ред на 

ЕС. Анализът показва, че при действащата правна уредба Европейската гражданска 

инициатива се характеризира с нисък интензитет на управленско въздействие. 

Механизмът по същество представлява силно формализирана покана, която гражданите 

на ЕС могат да отправят към Европейската комисия. Така, те не разполагат с 

правомощия директно да участват в законодателната процедура и да въздействат върху 

законодателството на Съюза. В последната част от главата се обосновава изводът, че 

дори да съществува известен потенциал механизмът на Европейската гражданска 

инициатива да стимулира делиберативния подход в демократичния живот на Съюза, 

това се случва инцидентно и по-скоро е изключение, а не правило. 

Трета глава представя особеностите на практическото осъществяване на 

гражданската инициатива на равнище ЕС. Изследват се спецификите на успешно 

проведените до момента граждански инициативи и се анализират последиците от тях, 

като се оценява въздействието на ЕГИ върху стратегическите приоритети на ЕС, 

законодателния процес и годишната работна програма на Европейската комисия. 

Изяснява се фактът, че на този етап не може да бъде отчетено почти никакво пряко 

влияние на ЕГИ върху законодателния процес на ЕС. До момента, въпреки наличието 

на 3 инициативи, преминали успешно целия процес по прилагане на механизма, 

Комисията не е използвала правомощието си да предложи проект за законодателен акт 

в следствие на проведена инициатива. В главата подробно се анализират 

предизвикателствата пред ефективното функциониране на механизма на гражданската 
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инициатива. От една страна, гражданската инициатива се оказва трудно достъпна и 

приложима за обикновените граждани, а, от друга, не задоволява амбициите и не е 

достатъчно ефективен инструмент в очите на актьорите, които могат да вложат 

необходимите ресурси за нейното осъществяване. Отчита се и фактът, че инициативата 

вече се възприема като слабо резултатна и неефективна, което кара потенциалните нови 

организатори да преосмислят стратегиите си и да предпочетат други инструменти за 

въздействие върху институциите на ЕС и техния дневен ред. В заключителната част се 

прилага моделът на потоците31 и се обосновава невъзможността на този етап ЕГИ да 

въздейства самостоятелно за отваряне на т. нар. „прозорец за политики“, което 

обяснява и цялостния неуспех в усилията чрез използването на този механизъм да се 

достигне до дневния ред за вземане на решения на ЕС. 

Четвърта глава от дисертационния труд представя резултатите от проведено 

изследване на отделен случай (казус) – участието на българските граждани в 

прилагането на Европейската гражданска инициатива. С него се цели да се изяснят 

предпоставките за ефективност на инициативата на национално равнище, нагласите и 

мотивацията на българските граждани, както и въздействието им върху процесите на 

местно и европейско равнище. Изследването се базира на серия полуструктурирани 

писмени и устни интервюта, проведени в периода юни-септември 2014 г.. Използвано е 

и значително количество емпирични данни, в това число проучвания на 

Евробарометър, представящи нагласите на българските граждани, както и множество 

доклади и изследвания с източник европейските институции и неправителствения 

сектор. На база на тази информация е осъществен сравнителен анализ между процесите 

на национално ниво в България и на равнище Европейски съюз. Приложен е 

дескриптивно-аналитичен подход, който цели, от една страна, да представи значимата 

фактология по изследвания проблем и, от друга, да формулира някои важни изводи по 

отношение на тенденциите в прилагането на механизма на ЕГИ в България. Резултатите 

поставят под съмнение потенциала на ЕГИ да въздейства върху националния дневен 

ред. На този етап инициативата като цяло не успява да повлияе на медийния и на 

обществения дневен ред, а да не говорим за прехвърляне на въпроси в дневния ред на 

институциите. Наблюдаваните процеси по-скоро предпоставят противоположна посока 

на зависимост – успех в България постигат онези инициативи, които се вписват в 

                                                             
31 Kingdon J. (2003) Agendas, Alternatives and Public Policies, Longman 
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рамките на вече съществуващия дневен ред. Европейската гражданска инициатива по 

същество не успява да се превърне в катализатор, който ефективно да предефинира 

приоритетите на обществото и институциите. 

В заключението на изследването се търси мястото на Европейската гражданска 

инициатива във формирането на политическия дневен ред на Съюза, оценява се 

доколко тя е иновативен и ефективен инструмент за въздействие в този процес. Въз 

основа на проведеното в дисертационния труд изследване се достига до следните 

изводи: 

1. Предопределената иновативност 

Като ново право на гражданите на ЕС ЕГИ очаквано внася изменения в 

политическия процес на Съюза. Има достатъчно основания да оценим ЕГИ като 

иновативен инструмент за политическо участие, даващ възможност на гражданите да 

влияят върху определянето на политическия дневен ред. Въвеждането на гражданската 

инициатива изменя процеса на определяне на дневния ред в Съюза в следните насоки: 

1.1. ЕГИ разширява кръга от актьори с право на непряка законодателна инициатива, 

предоставяйки на гражданите на ЕС правото да приканят Комисията да представи 

предложение за правен акт 

Преамбюлът на Регламент № 2011/211 изрично подчертава, че по отношение на 

инициирането на законодателство възможностите на гражданите на Съюза се 

приравняват с тези на две от ключовите институции – Европейския парламент и 

Съветът на ЕС – като им се дава правото пряко, тоест без посредничеството на друга 

институция или актьор, да се обърнат към Комисията и да я приканят да представи 

проект за законодателство. В подкрепа на това твърдение следва да се изведе и 

докладът за прилагането на Европейската гражданска инициатива през първите три 

години след въвеждането й, изготвен от Комисията по конституционни въпроси на 

Европейския парламент, в който инициативата се определя като „иновативен 

инструмент за транснационална демокрация на участието“, целящ да „включи 
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гражданите във формирането на политическия дневен ред, като им предостави непряка 

форма на правото на законодателна инициатива“.32 

1.2. ЕГИ разширява броя на субектите, които разполагат с институционализирана 

възможност да въздействат върху дневния ред, като трансформира индивидуалния 

гражданин на ЕС в субект на дневния ред   

По дефиниция ЕГИ трябва да бъде механизъм, достъпен за всеки гражданин на 

Съюза, което би позволило включване в дебата по политиките на ЕС на субекти извън 

съществуващия до влизането в сила на новия механизъм привилегирован кръг от 

граждански организации, допуснати като партньори на Брюксел в 

институционализирания процес на консултации. Тази теза намира своето потвърждение 

и в практиката, тъй като именно включването на даден проблем в дневния ред на 

европейските институции се извежда като водеща цел от страна на значителен брой от 

организаторите на вече осъществените или осъществяващи се инициативи.33 

Така, ЕГИ въвежда нов канал за формулиране на искания и разширява спектъра 

от участници при формирането на политическия дневен ред на ЕС, чрез което се 

утвърждава плурализмът на мненията и балансът на гледни точки. Възможността 

отделният гражданин да застане в началото на политическия цикъл, да въздейства 

върху определянето на дневния ред и да инициира политики в сфери, които смята за 

значими, отваря политическия процес към нуждите и разбиранията на гражданите на 

ЕС.  

Чрез включването на нови актьори в процеса на вземане на решения се засилва 

легитимността на приеманите политики.34 Преди въвеждането на гражданската 

инициатива процесът на вземане на решения на ЕС като цяло изключва участието на 

гражданите, което поставя под съмнение тяхната готовност да припознаят като 

легитимни резултатите от приетите и прилагани политики. ЕГИ, от своя страна, е 

инструмент, разположен именно „на входа“ на политическия процес, чрез който 

гражданите представят своите идеи и отправят своите искания към Европейската 

                                                             
32 European Parliament Research Service (2015), Implementation of the European Citizens’ Initiative – The 
experience of the first three years 
33 Berg C., Thomson J. (2014) An ECI that Works! Learning from the first two years of the European Citizens’ 
Initiative. 
34 Plottka J., Knaut A. (2012) The European Citizens Initiative: Do New Actors in EU Politics and Challenge EU 
Law Making?, Paper presented at the 42nd Annual Conference of the University Association for Contemporary 
European Studies (UACES) 3-5 September 2012, Passau: 17 
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комисия. Така, техните действия не са просто реакция на зададен от институциите 

тематичен кръг, по който се търси консултация (както е например при Зелените книги 

на Комисията). Ето защо, ЕГИ би следвало да придаде допълнителна легитимност на 

взетите решения, създавайки предпоставки до тях да се достигне след пряка 

комуникация, инициирана от гражданите на Съюза. 

Допълнително предимство на ЕГИ е възможността, която механизмът дава за 

„рамкиране“ на въпросите от дневния ред. Формулирането на инициатива чрез 

дефиниране на проблем и алтернативите за негово решение задава целия процес на 

вземане на решения. На практика ЕГИ се явява средство за определяне на дневния ред 

„от долу“, чрез определена, обикновено експертна, позиция, която търси подкрепата на 

гражданите, за да навлезе в политическия дневен ред.  

Една от иновативните черти на ЕГИ е способността на гражданите да оказват 

натиск за решаване на локални проблеми (не като отрицание на общоевропейския 

характер на ЕГИ, а в смисъла на въпросите, които засягат общностите на местно 

равнище) чрез извеждането им на по-високо европейско равнище. Често местните и 

националните власти показват неотзивчивост или нежелание да включат в дневния си 

ред определени въпроси от интерес за някои обществени групи. В този смисъл ЕГИ 

създава възможност те да бъдат „заобиколени“, като се направи опит въпросът да се 

наложи чрез политиките на Европейския съюз (независимо дали това става чрез 

задължителното законодателство или чрез по-меки средства, каквито са препоръките)35 

или най-малкото да се легитимира чрез провеждането на една общоевропейска 

инициатива. Достъпът до отзивчива институционална арена на равнище Европейски 

съюз създава предпоставки за оказване на натиск върху местните и национални власти. 

В резултат на този нов канал за въздействие върху дневния ред някои ЕГИ, макар да не 

регистрират успех на ниво ЕС, отчитат пробив в локален план. Така, например, 

инициативата „30 км/ч" успява да създаде нагласи и последващи действия за 

ограничаване на скоростта на движение в рамките на известен брой общини в 6 

държави-членки.36  

Нововъведението има потенциала да даде възможност за по-добро 

представителство в политическия процес на периферни или малцинствени обществени 
                                                             
35 Princen S. (2009) Agenda-Setting in the European Union, Palgrave Studies in European Union Politics: 28-30 
36 Berg C., Thomson J. (2014) An ECI that Works! Learning from the first two years of the European Citizens’ 
Initiative.: 50 
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интереси, но съществуват и опасения, че ЕГИ може да се превърне в платформа за 

популяризиране на екстремистки и крайни възгледи в разрез с ценностите на Съюза. 

Тези опасения не се потвърдиха през първите три години от прилагането на механизма, 

което се вижда и в постъпилите до Комисията предложения за инициативи. 

1.3. ЕГИ институционализира модела на външната инициатива при определянето 

на политическия дневен ред на ЕС 

Този извод се базира на класификацията на Lelieveldt и Princen за трите модела, 

по които въпросите достигат до дневния ред (моделите на външната инициатива, на 

вътрешния достъп и мобилизационния модел).37 Според авторите моделът на външната 

инициатива не е „типичният начин, по който въпросите достигат до дневния ред на 

ЕС“. Неговите проявления се свързват по-скоро с различни форми на лобизъм и с 

дейността на организациите, представляващи групови интереси, които се опитват да 

окажат натиск върху вземащите решения, като мобилизират общественото мнение чрез 

протести и фокусирано медийно внимание. Този подход обаче се отчита като слабо 

ефективен, заради особеностите на публичното пространство на Съюза. От друга 

страна, Lelieveldt и Princen обявяват и мобилизационния модел за неефективен. Според 

тях европейските бюрократи не биха извлекли значима полза от мобилизацията на 

обществена подкрепа за прилагането на определени политики, поради което и рядко 

прибягват до този модел. Ниската ефективност на предходните два модела 

предопределя относително високата значимост за процесите на формиране на дневния 

ред в ЕС на третия модел от класификацията – моделът на вътрешния достъп. В 

преобладаващия брой случаи въпросите от дневния ред на ЕС се формулират и 

развиват в рамките на институциите на ЕС от политическите актьори, които са 

представени в тях, и слабо се влияят от общественото мнение.38   

В този контекст ЕГИ се превръща в принципно ново средство, с което актьори 

извън политическия процес имат правно институционализиран механизъм, за да 

задават елементи от дневния ред и да създават импулси за промяна, насочени към 

европейските институции. Това твърдение не би било напълно вярно, ако не вземем 

предвид една условност, която се дължи на валидиращата власт на Комисията да 

допусне или не дадена инициатива. Характерно за модела на външната инициатива е, 

                                                             
37 Lelieveldt H., Princen S. (2011) The Politics of the European Union, Cambridge University Press: 209-211 
38 Пак там. 



21 

 

че в ситуации, при които всяко възможно решение би предизвикало остра реакция от 

страна на обществеността, управляващите често „решават да не решават“, тоест да не 

се произнесат по даден въпрос.39 В този смисъл следва да се разглежда и 

въздържанието, което показва Комисията в приемането на практически мерки по 

разделящи обществото инициативи, каквито са „Един от нас“ и „Спрете вивисекцията“.  

В заключение следва да се отбележи, че именно защото в ЕС преобладава 

моделът на вътрешния достъп, проличава иновативният характер на Европейската 

гражданска инициатива. Ролята на общественото мнение в определянето на 

политическия дневен ред на ЕС често се поставя под съмнение. На този фон 

механизмът на гражданската инициатива позволява да се създаде нов пряк канал, 

какъвто до неговото въвеждане не съществува, който потенциално би могъл да даде 

достъп на теми от дневния ред на гражданите на ЕС в политическия дневен ред на 

европейското обединение.  

2. Ефективността на ЕГИ: Резултат без въздействие 

Съществуващите на национално ниво форми на инициативата за определяне на 

дневния ред (agenda-setting initiatives) по различни причини рядко успяват да доведат 

до приемане на законодателство. Ето защо, често организаторите на тези инициативи 

поставят акцента върху възможността за въздействие върху дневния ред на обществото 

и политическия елит. При изследването на практическото приложение на инициативите 

за определяне на дневния ред, въпреки най-често опростената процедура за тяхното 

провеждане, се отчита слаба ефективност – обичайно те получават недостатъчна 

видимост в обществото и не успяват да провокират публичен дебат, с изключение на 

ограничен брой случаи, в които повдигнатият въпрос е с висока разпознаваемост и в 

следствие на това силно се политизира.40    

За разлика от повечето национални механизми ЕГИ е не само с нисък интензитет 

на въздействие, но и с усложнена и силно формализирана процедура. Ето защо, фактът, 

че на този етап близо 10% от регистрираните инициативи успяват да съберат нужните 

изявления за подкрепа е повод за оптимизъм по отношение на потенциала на ЕГИ и 

                                                             
39 Cobb R., Ross J., Ross M. (1976) Agenda Building as a Comparative Political Process в The American 
Political Science Review Vol. 70, No. 1: 130 
40 Setälä M., Schiller T. (ed.) (2012) Citizens’ Initiatives in Europe, UK: Palgrave Macmillan: 254 
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доказва, че инициативата е изпълнима и приложима. Дали обаче можем да очакваме по-

високи нива на ефективност в сравнение с вече споменатите национални инструменти? 

ЕГИ донякъде успешно съумява да въведе въпроси в управленския дневен ред на 

ЕС. В следствие на прилагането на инициативата част от повдигнатите въпроси 

навлизат в политическия дебат. Механизми като предвиденото изслушване в 

Европейския парламент, както и част от последващите действия по отношение на 

успешните инициативи, създават възможности за обсъждане/делиберация. Тези 

резултати обаче следва да се разглеждат преди всичко като проява на формално 

заложени процедурни стъпки и не могат да бъдат разглеждани като същинска 

ефективност. От друга страна, някои от проведените ЕГИ успяват да създадат 

предпоставки за обществени и медийни дискусии както на национално, така и на по-

широко равнище, и да предизвикат донякъде интерес към засегнатата проблематика, но 

тези процеси остават силно ограничени и несистематични. ЕГИ се оказва неефективна 

по отношение на въвеждането на теми и на следващото по-високо ниво - в дневния ред 

за вземане на решения, тъй като не успява да провокира инициирането на 

законодателни предложения и да въздейства върху процеса на вземане на решения. 

Според Vogiatzis единствено гражданска инициатива, която може реално да 

въздейства на процеса на вземане на решения в ЕС, би могла да повиши 

демократичната легитимност на Съюза.41 Въпреки това, настоящата уредба на 

механизма, както и практиката, доказват, че Комисията има самостоятелни правомощия 

да реши как да постъпи по отношение на всяка инициатива без оглед на събраните 

подписи и нагласите на гражданите. Този факт в голяма степен отнема възможността на 

гражданите пряко да налагат дневен ред и превръща ЕГИ преди всичко в механизъм за 

връзка с Комисията. Така, без правно задължение за Комисията, гражданската 

инициатива се затваря в рамките на инструмент, който има потенциал да „определя 

дневния ред и формира политиките“42, но не създава значителни гаранции за това. 

През 2005 г. Auer прогнозира, че ефективността при прилагането на ЕГИ ще 

бъде функция преди всичко на правомощията и поведението на Комисията. В своя 

анализ той посочва, че съществуват две възможни крайни състояния, които следва да 

                                                             
41 Vogiatzis N. (2013) Is the European Citizens’ Initiative a Serious Threat for the Community Method? в 
European Journal of Legal Studies, Vol. 6, Issue 1, p. 91-107: 100 
42 Głogowski P., Maurer A. (2013) The European Citizens‘ Initiative – Chances, Constraints and Limits в 
Political Science Series 134; Institute for Advanced Studies, Vienna: 9 
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бъдат избегнати, за да функционира успешно гражданската инициатива – пълното 

подчиняване на ЕК на резултатите от ЕГИ и пълният контрол от страна на 

институцията върху процеса на нейното прилагане. Състоянието на пълно подчинение 

би означавало да се вмени задължение на Комисията да стартира законодателна 

процедура без оглед на политическата преценка на институцията, превръщайки я 

просто в „свързващо звено“ между гражданите и законодателите. От друга страна, 

състоянието на пълен контрол дава възможност на Комисията свободно да блокира 

инициативите или да се въздържа да инициира законодателство, дори когато те 

успешно изпълняват всички формални критерии. Това състояние, според Auer, ще 

„понижи и обезличи“ ЕГИ до обикновена петиция, превръщайки я в „безполезен 

инструмент“, за който едва ли някой би вложил време, усилия и средства.43  

От своя страна, разглеждайки възможните сценарии при прилагането на ЕГИ, 

Plottka и Knaut извеждат хипотезата, че ако Комисията възприеме гражданските 

инициативи като заплаха за изключителното си право на инициатива и като критика за 

евентуално нейно бездействие, е възможно да се достигне до изцяло доминираща 

позиция на Комисията чрез фактическото й правомощие в края на процеса да налага 

вето върху всяка инициатива. Това положение, според интерпретацията на авторите, би 

довело до смъртта на ЕГИ в рамките на няколко месеца или години. 44 

Изследваната в дисертационния труд практика по прилагане на ЕГИ в периода 

2012-2015 г. свидетелства за оправданите опасения на анализаторите, че пълна 

доминация от страна на Комисията би била пагубна за жизнеспособността на 

гражданската инициатива. При настоящата уредба Комисията упражнява пълен 

контрол върху последствията от прилагането механизма, което създава предпоставки да 

се реализира едно от крайните положения, описани в анализа на Auer и в сценария на 

Plottka и Knaut. Макар първоначалният импулс за стартирането на инициативата да е в 

ръцете на гражданите и да носи в себе си автентичната гражданска енергия, пред 

Комисията няма пречки да блокира всички онези инициативи, независимо на каква 

подкрепа се радват и колко са успешни, които противоречат на нейните интереси и 

виждания. От друга страна, не би представлявало трудност за институцията да 

                                                             
43 Auer A. (2005) European Citizens' Initiative в European Constitutional Law Review, 1, pp 79-86: 83 
44 Plottka J., Knaut A. (2012) The European Citizens Initiative: Do New Actors in EU Politics and Challenge EU 
Law Making?, Paper presented at the 42nd Annual Conference of the University Association for Contemporary 
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идентифицира ЕГИ, които са в съгласие с дневния й ред, и да ги използва, за да пришие 

легитимност към собствените си действия.  

Друго решаващо за ниското ниво на ефективност правомощие на Комисията е 

възможността й да възпира появата на определени въпроси в дневния ред. Като носител 

на почти пълен монопол върху законодателната инициатива, тя има възможност и да 

„изключва“ дневен ред, тоест съзнателно да възпрепятства навлизането на 

неприемливи за институцията теми. Така, ЕК се превръща и в незаобиколим вето играч, 

тъй като без нейно одобрение инициирането на политики е на практика невъзможно.45 

Особено важен пример в това отношение е ЕГИ „Спрете ТТИП“, насочена срещу 

намерението да бъде сключено т. нар. Трансатлантическо търговско и инвестиционно 

партньорство между ЕС и Съединените щати. Организаторите на инициативата 

твърдят, че процесът на подготовка на споразумението протича „зад затворени врати“ и 

единственият наличен правен инструмент, с който гражданите на ЕС разполагат, за да 

се противопоставят на това намерение и да въздействат на ЕК, е ЕГИ.46 През 2014 г. те 

започват подготовка на мащабна гражданска инициатива, предварително подкрепена от 

над 200 организации в целия ЕС. Опитът им да регистрират ЕГИ обаче е отхвърлен от 

Комисията с аргумента, че мандатът за преговори по международни споразумения не е 

правен акт, а вътрешен подготвителен акт между институциите на Съюза, тоест попада 

извън предметния обхват на ЕГИ. Алтернативен на Комисията правен анализ обаче 

твърди, че ЕГИ с така формулирания предмет е допустима.47 Организаторите 

възприемат действията на Комисията като „очевиден опит да ни се затвори устата“ с 

намерение преговорите за ТТИП да бъдат проведени по „таен начин“ и „без обществен 

контрол“.48 Ето защо, те решават да стартират „самоорганизирана ЕГИ“, като спазват 

правилата, установени за провеждането на една автентична гражданска инициатива, но 

без да имат официално одобрение от страна на ЕК. Инициативата успява да събере 

общо 3 284 289 изявления за подкрепа49, което при други обстоятелства би я 

превърнало в най-успешната ЕГИ със значително въздействие върху европейския и 

институционалния дебат.  
                                                             
45 Chalmers D., Davies G., Monti G. (2014) European Union Law (Third Edition), Cambridge University Press: 
72 
46 About the ECI campaign https://stop-ttip.org/, посетен на 18 септември 2015 г. 
47 Kempen B. (2014) Legal opinion regarding the admissibility of a European Citizens' Initiative against TTIP 
(Transatlantic Trade and Investment Partnership) and CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement),  
 https://stop-ttip.org/ 
48 About the ECI campaign https://stop-ttip.org/ (посетен на 18 септември 2015 г.) 
49 https://stop-ttip.org/, посетен на 12 ноември 2015 г. 
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Не на последно място, ЕК свободно може да не се съобрази с формулировката, 

предложена от гражданския комитет на ЕГИ. В следствие на това потенциалът на ЕГИ 

по отношение на ефективното рамкиране на въпросите от дневния ред също остава 

неубедителен. От една страна, Комисията не е ангажирана по никакъв начин с 

предложените от организаторите формулировки и може да ги променя. От друга 

страна, както става видимо и от практиката, организаторите, включително и на 

успешните инициативи, остават неудовлетворени от начина, по който Комисията 

тълкува и прилага разпознатите от тях проблеми и предложените решения. В този 

аспект следва да се съгласим с твърдението на Peters, че е налице съществена разлика 

между поставянето на един въпрос в дневния ред и поставянето му в конкретни и 

желани параметри. Според Peters поставянето на значим за политическия предприемач 

въпрос в нежелана от него рамка, всъщност трябва да се счита за поражение на 

политическия предприемач.50 В този смисъл свободата на Комисията да предефинира 

предложените с ЕГИ законодателни промени и политики означава цялостна липса на 

предвидимост за гражданите по отношение на крайния резултат от проведената 

инициатива. Този факт би могъл не само да възпрепятства ефективното прилагане на 

новия механизъм от гледна точка на инициаторите, но дори да го превърне в 

инструмент, който да бъде използван срещу гражданите.   

Резултати от изследването 

По отношение на първата хипотеза анализът демонстрира, че механизмът на 

Европейската гражданска инициатива показва редица иновативни характеристики във 

връзка с въздействието си върху политическия дневен ред на Европейския съюз. С 

въвеждането на ЕГИ се изменя процесът на определяне на дневния ред в няколко важни 

насоки. От една страна, разширява се кръгът от актьори с право на непряка 

законодателна инициатива. Подобно на Европейския парламент и Съвета, гражданите 

на ЕС вече имат възможността да приканят Комисията да представи предложение за 

правен акт. На второ място, увеличава се броят на субектите, които разполагат с 

формализирана възможност да въздействат върху дневния ред, като се въвежда нов 

канал за артикулиране на искания и се разширява спектърът от участници при 

формирането на политическия дневен ред на ЕС. Не на последно място, Европейската 

                                                             
50 Peters B. G. (1994) Agenda‐setting in the European community в Journal of European Public Policy, 1:1, 9-
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гражданска инициатива се явява нов институционализиран способ за определяне на 

политическия дневен ред, вписващ се в модела на външната инициатива, който до 

нейното въвеждане остава слабо застъпен в политическия процес на ЕС. Въз основа на 

тази аргументация следва да приемем, че в рамките на изследването първата хипотеза 

се потвърждава. 

По отношение на втората хипотеза анализът показва, че на този етап ЕГИ не 

успява да въздейства убедително върху политическия дневен ред на ЕС. Доминиращата 

позиция на Европейската комисия при допускането на инициативите и при 

определянето на последващите действия не позволява на гражданите да се превърнат в 

определител на дневния ред. Въпросите, поставени на вниманието на институциите 

чрез гражданската инициатива, на този начален етап не достигат нито до 

законодателния процес, нито до ключови за политическия дневен ред актове на Съюза 

като заключенията на Европейския съвет или работната програма на Комисията. Най-

представителната институция на ЕС, Европейският парламент, също търси решения за 

преодоляване на предизвикателствата пред настоящата ефективност на ЕГИ и прави 

опити да наложи същностни промени в механизма, които да засилят интензитета на 

въздействие на инициативата върху политическия процес на ЕС. Ясно артикулираното 

разочарование на една значителна част от организаторите на инициативи от 

демонстрираните от ЕГИ резултати предопределя резкия отлив и отчуждаване от 

инициативата, довели до сериозен срив в честотата на употреба на механизма. 

Приложеният теоретичен модел на потоците също демонстрира ограничените 

възможности, с които разполага ЕГИ, да предизвика отваряне на „прозорец за 

политики“. Така, може основателно да се твърди, че втората изследователска хипотеза 

не намира потвърждение. 

 В заключение следва да се посочи, че въпреки иновативния характер и 

множеството номинални предимства на Европейската гражданска инициатива, 

процесът на вземане на решения в ЕС се запазва предимно в рамките на модела на 

вътрешен достъп. На практика ЕГИ не успява да измени съществено това състояние, 

защото остава изцяло под контрола на Комисията и не дава реална възможност на 

гражданите да променят съществуващото разпределение на силите в политическия 

процес. На този етап инициативата няма потенциал да трансформира достатъчно 
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убедително механизмите за създаване на политики в Съюза или да промени 

фундаментално процеса на определяне на дневния ред. 

Правомощията на Комисията да бъде единствен филтър по отношение на 

инициативите, както преди тяхното начало, така и в края на процеса по отношение на 

предприетите действия, с основание се посочва като „конфликт на интереси“51, който в 

крайна сметка блокира ефективността на инициативата и отнема значителна част от 

вложената гражданска енергия. Така, липсата на предвидимост, съчетана с 

необходимостта от влагането на значителни усилия и ресурси, води до наблюдаваното 

отчуждаване от инициативата, което не само не би засилило връзката граждани - 

институции, а даже напротив – крие рискове да задълбочи пропастта между тях, 

превръщайки ЕГИ в проиграна надежда за демократизацията на процеса на определяне 

на дневния ред на Европейския съюз. 

 

3. НАУЧНИ ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

- За първи път в българската научна литература е разработено самостоятелно 

изследване на функциите на Европейската гражданска инициатива, което 

оценява ефектите от нейното прилагане, като се фокусира върху онези от тях, 

които се определят като най-значими – въздействие върху политическия дневен 

ред и овластяването на гражданите в тази насока; 

- Разработен е теоретичен модел, чрез който може да се анализира процесът на 

определяне на политическия дневен ред и по-специално процесът на определяне 

на политическия дневен ред в рамките на Европейския съюз; 

- Съставена е собствена многоизмерна емпирична база данни, включваща 

практиката на Европейската гражданска инициатива както на равнище 

Европейски съюз, така и на национално ниво по отношение на България; 

- Въз основа на оригинално емпирично изследване се оценява включеността на 

българските граждани с оглед на реактивност, ресурси и мобилизационен 
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потенциал на гражданското общество за участие в европейския политически 

процес; 

- Представят се изводи по отношение на предпоставките за ефективност на 

въздействието на Европейската гражданска инициатива при формирането на 

политическия дневен ред на база на оригинална аргументация, като се дава 

оценка отвъд хоризонта на прякото наблюдение и се формулират конкретни 

препоръки за реформиране на механизма. 
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