Съюзът за стопанска инициатива изразява следното становище:
Смисълът и значението на един наръчник се определят от важността на информацията,
която предоставя в определена област и неговата полезност за потребителите в
ежедневната им дейност. За да е лесно ползваем е важно да има по- голяма
практическа насоченост при представяне на възможностите за гражданско участие и
пряко изразяване на мнението на гражданите в управленските решения, както в
България - на национално и местно ниво, така и в Европейския съюз.
Включването на гражданите в управлението се основава на убеждението, че всички,
засегнати от дадено решение, имат правото да участват в него и участието е свързано с
достъп до този процес. Една от възможностите, които дава българското законодателство
за изразяване на мнението на гражданите в управленските решения е свързана с
т.н. социален диалог - тристранен диалог между правителството, национално
представените организации на работодателите и национално представените
организации на работниците, информация, за който в представения проект на
Наръчник липсва.
Освен, описаната в Наръчника законова възможност за участие в постоянно действащи
консултативни органи на правителството /чл. 21, ал. 1 от Закона за администрацията
(ЗА)/, създадени от Министерският съвет за сътрудничество с други държавни органи,
органи на местното самоуправление и с неправителствени организации, уредено в чл.
21, ал. 5 ЗА, според нас би било от полза в Наръчника да бъде предоставена
информация за тези структури на гражданското общество, участници в социалния
диалог, в които попадат и различни браншови организации. Те имат своя обществен
принос и са източник на добри практики за различните форми на гражданско участие
в България, които биха могли да намерят място в Наръчника и да послужат, с конкретен
пример, освен приложен списък и/или позоваване на относимата нормативна уредба.
Съюзът за стопанска инициатива подкрепя усилията на авторите на проекта и оценява
положително стремежът им Наръчникът да поощри гражданското образование и
публичното партньорство, чрез информиране на обществото, обмен на идеи по
обществено важни въпроси за генериране на обществена подкрепа в дух на
сътрудничество и доверие между управляващи и управлявани.
С уважение,
Секретариат ССИ

