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Институционалните неволи на „участието” 
 
Теодор Младенов  
София, април 2007 
 
Няма разсъждение, което да е независимо от социалните и икономичес-
ки условия на своето възникване и развитие. В този смисъл огромната 
част от досегашните критични анализи в социалната сфера в България 
са ставали възможни именно като част от проекти на неправителствени 
организации, финансирани от външни донори. Така без а) организирана 
група хора, споделящи общи виждания и ценности, които да приемат и 
признаят определени идеи за важни, и б) средства, с които да се осигу-
ри материализирането на идеите, критичните размисли, подобни на 
представените по-долу, няма как да се случат. 
 
За съжаление поради изчерпване или „преструктуриране” на условия а) 
и б) в обозримото бъдеще в България много други сходни разсъждения 
няма да се случат. Българските НПО вече не могат да разчитат на щед-
рото финансиране от външни донори, характерно за десетилетието пре-
ди присъединяването на страната към ЕС. Оттеглянето на донорските 
пари е за сметка на очакваните средства от структурните фондове, но 
опасността промяната да се отрази негативно върху „гражданския ха-
рактер” на сектора и неговата независимост от държавата вече витае из 
офисите на неправителствените организации1. Още повече, че след 
стартирането на оперативните програми управляващите ги правител-
ствените агенции едва ли ще са особено склонни да финансират ини-
циативи, които критикуват работата на техните собствени ведомства – а 
критичният прочит на държавните политики е (или поне би трябвало да 
бъде) основна функция на НПО. 
 

                                                            
1 Подобни тенденции се разпознават и от външните донорите. В писмо от февруари 
2007 г. (http://ceetrust.org/index.php?ar=15)  Райна Гаврилова – изпълнителен директор 
на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа, обръща специално 
внимание на характерните за последните години от „прехода” процеси на професиона-
лизиране и институционализиране на гражданските организации: „Увеличаването на де-
ла на публичното финансиране от правителствата и Европейския съюз кара организа-
циите да усъвършенстват институционалните аспекти на своята работа. Само уменията 
на експертите и професионалните гилдии са в състояние да се справят със сложните 
задачи, делегирани от властите на неправителствените организации.” Проблемът, който 
Гаврилова идентифицира, е, че това професионализиране и институционализиране от-
далечава НПО от тяхната „социална база” – с други думи, от хората, чиито интереси те-
зи организации по подразбиране за призвани да представляват и защитават. 
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В този исторически контекст анализът на един случай на „участие” на 
неправителствени организации в процеса на вземане на политически 
решения изглежда своевременен, защото може да осветли проблемите, 
които възникват, когато социално-ориентирани НПО станат зависими 
(изцяло или предимно) от държавния финансов и институционален ре-
сурс. Примерът на институционализирано участие, който ще разгледа-
ме, е Националният съвет за интеграция на хората с увреждания 
(НСИХУ), създаден с разпоредбите на влезлия в сила на 1 януари 2005 
г. Закон за интеграция на хората с увреждания. „Национален съвет за 
интеграция на хората с увреждания” е новото име на съществуващия от 
1995 г. Национален съвет за рехабилитация и социална интеграция – 
тоест, става въпрос за институционализирано „участие” с повече от де-
сет-годишна давност. 
 
Традиционно се приема като разбиращо се от само себе си, че учас-
тието на гражданите в политическия процес чрез включването на техни 
представители в институционални структури като НСИХУ допринася за 
социалното развитие. Но като всяка идея, която се приема на доверие, 
и тази провокира мнителността на критичната мисъл, особено след като 
десетилетието на безплодните упражнения в реториката на „конструк-
тивния диалог”, воден от държавата със „социалните партньори”, „пред-
ставляващи” хората с увреждания в НСИХУ, вече е превалило. Сега, с 
обявеното приключване на българския „преход” и с (някак скованото и 
неуверено) прекрачване на европейския праг, критичната мисъл има 
още по-голям стимул да надникне във вътрешността на троянския кон, 
наричан „участие на хората с увреждания” и институционално въплътен 
в НСИХУ, за да потърси (и) там обяснения за превърналото се в труи-
зъм разминаване между говорене (за „интеграция”, „равни възможнос-
ти” и „социално включване”) и правене. 
 
Текстът, който следва, ще очертае някои от основните проблеми, свър-
зани с процеса на институционализиране на гражданското „участие”. За 
да обосновем необходимостта от критика, още в началото ще покажем 
как в конкретния случай на Националния съвет за интеграция на хората 
с увреждания този процес е довел до деполитизиране и деперсонали-
зиране на представителите на тази гражданска група. Ще поставим тези 
наблюдения в по-широкия контекст на т. нар. парадокс на институцио-
нализацията, за да подчертаем често пренебрегваните не само в кази-
онната реторика и в теоретичните разработки на тема социално разви-
тие, но и от самите „участващи” граждански структури властови аспек-
ти на участието. Накрая ще осветлим тази „тъмна страна”, анализирай-
ки включването на национално представителните организации в НСИХУ 
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като инструмент за легитимиране на статуквото и ще покажем как тра-
диционното разбиране за потребностите на хората с увреждания под-
помага този процес. В заключение ще скицираме и някои насоки за 
преодоляване на набелязаните проблеми. 
 
Нека започнем с принципното наблюдение, че НСИХУ е орган, прекале-
но интегриран в структурите на държавната власт, за да има възмож-
ност да допринася за постигането на „радикална промяна във филосо-
фията на социалната защита и нов подход в политиката, насочена към 
подобряване на качеството на живота и социалното включване на хора-
та с увреждания”2. Забележете, в цитирания случай необходимостта от 
„радикална промяна” е постановена от стратегически документ на пра-
вителството – Националната стратегия за равни възможности за хората 
с увреждания, а не от някой романтично настроен НПО-активист. Сле-
дователно и най-закостенелият бюрократ трудно би възразил срещу те-
зата, че радикалните нововъведения в социалната политика по отноше-
ние на уврежданията са единственият начин най-после да се преведат 
на езика на практиката ценностите и принципите, заложени в напудре-
ните родни и международни политически документи3. 
 
Проблемът е, че такава „радикална промяна” не може да се постигне 
отвътре. Функцията на НСИХУ е да поддържа (празния ход на) дър-
жавната бюрократична машина, а не да проблематизира нейното ус-
тройство или работа. Формално погледнато, тази роля е вменена още 
от закона, който създава Националния съвет като „консултативен орган” 
към Министерския съвет „за осъществяване на сътрудничество при 
разработване и провеждане на политиката в областта на интеграцията 
на хората с увреждания”4. Това, от своя страна, означава на първо мяс-
то оказване на „помощ и съдействие при провеждането на политиката 

                                                            
2 Национална стратегия за равни възможности за хората с увреждания, стр. 1 
(http://www.mlsp.government.bg/bg/law/regulation/disable_strategy.doc). 

3 Измежду родните документи се откроява вече цитираната Национална стратегия за 
равни възможности за хората с увреждания. Двата най-важни измежду международни-
те текстове към момента са новата Конвенция на ООН за правата на хората с увреж-
дания (http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahcfinalrepe.htm) и Стандартните пра-
вила за равнопоставеност и равни шансове за хората с увреждания (http://cil-
bg.org/5publications/The%20Standarat%20Rules.pdf). 

4 Закон за интеграция на хората с увреждания, чл. 6, ал. 1, подчертаване мое. 
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за интеграция на хората с увреждания”5. Така според правилата на ин-
ституционалната игра основната задача на НСИХУ е да сътрудничи, 
помага и съдейства, а не да критикува или променя (камо ли радикал-
но). 
 
Участващите в съвета нямат никакво влияние върху така скроената ин-
ституционална рамка на тяхното участие – от тях се очаква да влязат в 
роля, предварително подготвена от бюрократите. Дори и беглият прочит 
на протоколите от заседанията на НСИХУ6 показва, че тази роля е сил-
но деполитизирана – на тези сбирки най-често се обсъждат въпроси, 
свързани с решаването на даден технически проблем в рамките на от-
давна установена и приета за даденост система на отношения, без са-
мата система по някакъв начин да се проблематизира. Така например, 
основна тема на цели две заседания (2-то и 3-то от 2005 г.) на НСИХУ е 
списъкът със стоки и услуги, които се възлагат от държавата на специа-
лизираните предприятия и кооперации на хора с увреждания – разпале-
но се обсъжда какво да включва този списък (проблеми се оказват „та-
хан-халвата”, „корите за вафли” и „бояджийските услуги”7), как да бъде 
изработен той, кой да го изработи8 и т. н. Но никъде в протоколите не се 
споменава някой от участниците да е поставил под въпрос сегрегацион-
ния принцип, на основата на който функционират тези предприятия9. 
 
На едно по-общо – нека го наречем идеологическо – ниво основание за 
деполитизирането на ролята на гражданите с увреждания и техните 

                                                            
5 Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на 
хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора 
с увреждания и на организациите за хора с увреждания,  чл. 3, т. 1., подчертаване мое. 

6 Използвайки Закона за достъп до обществена информация, успяхме да получим про-
токолите от 10-те заседания на НСИХУ, проведени до момента на искането за информа-
ция – 5 през 2005 г. и 5 през 2006 г.Националният съвет няма интернет сайт и ние не 
разполагаме с други източници на информация за дейността му, освен тези протоколи. 
Самите протоколи не са стенограми, а представляват преразкази на казаното от 
участниците по време на заседанията. Тоест, информацията е доста оскъдна. 

7 Протокол №2 от заседанието на Националния съвет за интеграция на хората с ув-
реждания /НСИХУ/ към Министерския съвет, състояло се на 3 май /вторник/ 2005 г., 
стр. 2-3. 

8 Протокол №3 от 28.06.2005, стр. 3. 

9 Убедителна критика на специализираните предприятия като форма за осигуряване на 
заетост за хората с увреждания представя Gill, M. (2005) ‘The myth of transition: 
Contractualizing disability in the sheltered workshop’, in Disability and Society, Vol. 20, No. 6, 
pp. 613-623. 
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представители може да се търси в доминацията на т. нар. „медицински 
модел”, според който причините за проблемите на хората с увреждания 
се коренят във физическия, умствен или сензорен „дефицит”, а не в дис-
криминиращите условия на средата. Този базисен възглед внушава, че 
проблемите в сферата на уврежданията трябва да се адресират чрез 
медицинска рехабилитация и лечение, както и чрез създаване на спе-
циални места – специални домове, училища, предприятия – където „ув-
редените” да бъдат специално третирани от специалисти. Накратко, ме-
дицинският модел търси експертни, а не политически решения на 
проблемите с уврежданията – оттук и деполитизирането на участието 
на техните представители в политическия процес. Но проблемът не 
свършва с това, защото ролята на членовете на НСИХУ не само и не 
просто е деполитизирана – тя е и деперсонализирана, и то до степен, 
при която участващите се превръщат в присъстващи, в публика, по под-
разбиране адмирираща вече взети решения (с други думи, „осъществя-
ваща сътрудничество”)10. В случая произходът на тази пасивност също 
може да се проследи до медицинския модел, който свежда хората с ув-
реждания до пасивни обекти на специализирани интервенции. Нещо по-
вече, пасивността е подкрепена и от редица институции, чиито списък 
започва с ТЕЛК и (както се оказва) завършва с НСИХУ. Тревожен симп-
том за обезличеното присъствие на организациите на и за хора с увреж-
дания в Националния съвет е фактът, че всички решения на НСИХУ от 
2005 и 2006 г. са приети единодушно11. (И не напомня ли това на някои 
форми на „участие”, характерни за близкото, но вече позабравено мина-
ло на държавния социализъм у нас – минало, в което личността беше 
сведена до бройка, легитимираща петилетните решения на партийния 
елит?) 

                                                            
10 Описаното тук „деперсонализиране” е свързано и с един друг много характерен за 
идеологията на „участието” механизъм. Този механизъм представя групите, призовани 
да „участват” в политическите процеси, като хомогенни цялости на основата на общи 
„обективни” характеристики (недъзи, цвят на кожата, сексуална ориентация, възраст, 
пол и т.н.), от които обикновено се правят и неправомерни изводи за наличието на техни 
общи „субективни” атрибути (опит, желания, потребности, интереси, стремежи и т.н.). 
Ще анализираме тези „социално-идеологически” неблагополучия на участието и кон-
кретните начини, по които те засягат хората с увреждания в България в отделен текст 
по темата, за да можем тук да се фокусираме изцяло върху неговите „институционални 
неволи”, които, макар и свързани и дори в известен смисъл основани на първите, заслу-
жават специално внимание и отношение заради практическите си резонанси в областта 
на социалната политика. 
 

11 На няколко пъти се случва да има по 1 глас (не повече) „против” – както бихме могли 
да кажем, „за цвят”. 
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Трябва да подчертаем, че феномените на деполитизиране и деперсона-
лизиране, съпътстващи „участието” на организираните граждани с ув-
реждания в политическия процес, не са специфични за представител-
ството на тази обществена група. Подобни „странични ефекти” от инсти-
туционализацията съвсем не се ограничават до сферата на уврежда-
нията. Така например, в своя анализ на развитието на неправителстве-
ния сектор в България от 2003 г. Вера Дакова подчертава, че „[в] стра-
ните в преход съществува следният парадокс – ако НПО искат да 
влияят на държавата, те трябва „да се доближат до нея“ и тогава по-
лесно се дистанцират от функциите си на гражданско общество; ако ос-
танат твърдо на позициите си на гражданско общество, те лесно биват 
маргинализирани и не им се дава достъп до процеса на дефиниране на 
политиките за развитие”12. Но този „парадокс на институционализация-
та”13 не се ограничава до страните в преход – той е типичен за разви-
тието на гражданските движения изобщо. В съвременното общество 
тяхното развитие почти неизбежно предполага институционализиране, 
но „[т]раекторията на институционализацията винаги е една и съща, от 
„промяна” към „ред”, от проблематизиране на статуквото към поддържа-
нето му”14. Ето защо всеки опит за канализиране на гражданското несъг-
ласие в установените институционални форми по необходимост завър-
шва с неговото притъпяване и евентуално изличаване от дневния ред 
на групите, от който това несъгласие произхожда. Причината за това е, 
че „институционалните структури не са особено плодородна почва за 
ефективно проблематизиране на съществуващите властови отношения 
и конфигурации, освен ако самите институции не бъдат принудени да се 
адаптират и променят чрез допълнителни стимули, идващи отвън”15. 
 
Ако сега се върнем към нашия случай, ще забележим, че институцио-
нално наложеното и безкритично приемане на работата на НСИХУ в 
термините на „диалогичност”, „партньорство” и „консенсус” всъщност 
прикрива именно властовите аспекти на функционирането на тази струк-
тура. Например, то прикрива практиката чиновниците да използват из-
казвания, направени от самите хора с увреждания, за да заглушат други 

                                                            
12 Дакова, В. (2003) Българският неправителствен сектор в контекста на развитие. 
София, ФРГИ; стр. 47. 

13 Stammers, N. (1999) ‘Social movements and the social construction of human rights’, in 
Human Rights Quarterly, 21(4), pp. 980-1008; стр. 998. 

14 Пак там. 

15 Пак там, подчертаване мое. 
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изказвания на хора с увреждания и така да легитимират администра-
тивно наложената („спуснатата”) политическа линия. Така когато в сре-
дата на 2006 г. Центърът за независим живот – София сезира Върхов-
ния административен съд с искане да се отменят определени разпоред-
би от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с 
увреждания, въвеждащи неправомерно ограничаване на добавката за 
социална интеграция, представителят на Министерския съвет определя 
подадената жалба като „неоснователна” със съображението, че Правил-
никът „е приет след споразумение с Националния съвет по рехабили-
тация и социална интеграция”16. Накратко, казаното от едните хора с ув-
реждания е мобилизирано срещу казаното от другите – но съществена-
та разлика между двете „казвания” е, че първото представлява „осъ-
ществяване на сътрудничество” отвътре, докато второто проблемати-
зира статуквото и търси промяна отвън. 
 
Това ни насочва към друг аспект на проблема с „участието”, който доби-
ва контур в светлината на вече загатнатото наблюдение, че едно „казва-
не” никога не вярно или невярно само по себе си, а става такова само в 
определена система от социални отношения, предпоставящи определе-
но разпределение на власт (отношения на доминация и подчинение). 
Този властови аспект на „участието” излиза на преден план всеки път, 
когато заговорим за легитимация. Най-общо, да бъдеш „легитимен” оз-
начава да ти бъде признато определено право, да бъдеш взет за дос-
товерен, представителен, за надежден източник на някакво познание, 
да ти бъде разрешено определено поведение и т.н. Именно действията 
по „признаване”, „вземане”, „разрешаване” осигуряват правотата, досто-
верността, представителността на „казването” или „правенето”. В този 
смисъл НСИХУ несъмнено е „легитимният... партньор на държавата”17, 
защото неговите членове са институционално овластени да произвеж-
дат истини за проблемите и решенията в сферата на уврежданията. 
 
Важно е да се подчертае, че в случая легитимацията е двустранна. От 
една страна, участието на НСИХУ в процеса на „разработване и про-
веждане на политиката в областта на интеграцията на хората с увреж-
дания”18 допринася за легитимирането на тази политика, тоест, за 

                                                            
16 Решение на ВАС от 10.7.2006. 

17 Протокол №3 от заседанието на Националния съвет за интеграция на хората с 
увреждания /НСИХУ/ към Министерския съвет, състояло се на 28 юни /вторник/ 2005, 
стр. 6. 

18 Закон за интеграция на хората с увреждания, чл. 6, ал. 1. 



 

8 
 

нейното представяне като достоверна, представителна и надеждна. От 
друга страна, повечето от организациите на и за хора с увреждания, 
които в момента участват в политическия процес на консултативно ни-
во, са легитимни единствено като проводник на държавната полити-
ка. С годините (за някои от тях като Съюза на глухите в България това 
са повече от 7 десетилетия!) те са установили отношения с държавата, 
които ги поставят в пасивно и подчинено положение, но в същото време 
именно тези отношения ги поддържат като организации. Подобна е си-
туацията с институционално признатите като легитимни организации на 
хора с увреждания и в държави с далеч по-развита социална политика 
от нашата. Например, във Великобритания „структурната позиция на те-
зи организации, техните взаимоотношения с държавата, тяхната липса 
на представителност по отношение на потребностите и желанията на 
хората с увреждания и тяхното приемане на нормализиращото общест-
во водят до неизбежното заключение, че „...за хората с увреждания... 
шансовете за бърза и радикална промяна на социалните политики са 
нищожни””19. 
 
Споменаването на „потребности” в предишния параграф заслужава спе-
циално внимание, тъй като концепцията за „потребностите и желанията 
на хората с увреждания” е колкото инструмент за критика (както в пос-
ледния цитат), толкова и основно средство за легитимиране на институ-
ционално-удобните форми на „участие”. Най-общо, тази концепция 
предполага, че хората притежават определени обективни интереси и 
нужди, които могат да бъдат идентифицирани, проучени и описани та-
кива, каквито са. Допускането е, че щом бъдат съгласувани с тези опи-
сания, политиките в социалната сфера ще се доближат до реалната си-
туация на своите адресати и това ще ги направи по-ефективни. Такова 
виждане е заложено и в Правилника за устройството и дейността на 
НСИХУ, който поставя на второ място в списъка с основни функции на 
този орган да „проучва и анализира потребностите на хората с уврежда-
ния от интеграция”20. Така Правилникът внушава, че именно познание-
то за потребностите трябва да служи за основа на „помощта и съдей-
ствието”, които НСИХУ трябва да оказва за провеждане на държавната 
политика в сферата на интеграцията на хората с увреждания – което, 

                                                            
19 Oliver, M. and Zarb, G. (1989) ‘The politics of disability: A new approach’, in Disability and 
Society, vol. 4, no. 3, pp. 221-239; стр. 225-6, цитирайки Borsay, 1986, p. 19. 

20 Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на 
хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора 
с увреждания и на организациите за хора с увреждания,  чл. 3, т. 2. 
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както вече отбелязахме, е първата му задача, постановена от същия 
Правилник. 
 
Проблемът в традиционната концепция за потребностите е, че тя пред-
поставя независимостта на интересите и нуждите от действията по 
тяхното идентифициране, проучване и описване. С други думи, според 
доминиращия възглед потребностите съществуват обективно, те са ня-
къде „там”, в „реалността”, където „чакат” да бъдат открити и взети 
предвид – такива, каквито са. Но критиците на традиционните подходи 
за социално развитие оспорват тази представа. Те насочват внимание-
то към процеса, при който хората от целевата група „моделират своите 
потребности и приоритети така, че да се впишат в проектните схеми и 
административни процедури, подкрепяйки тези наложени отвън схеми 
със своето местно познание и изисквайки само онова, което най-лесно 
ще получат”21. В този процес „институционалните интереси на проекта 
се трансформират в потребности на местните хора и проектните реше-
ния стават изцяло „основани на участието””22. 
 
Така критиката ни кара да забележим, че разбирането за това „от какво 
имат нужда хората” зависи от това кой пита и какво очакват, че могат да 
получат отговарящите от питащите. Интересно е да се отбележи, че по-
добно критично виждане се прокрадва дори в казионен документ като 
Националната стратегия за равни възможности за хората с увреж-
дания, според която това, че хората с увреждания в България често се 
възприемат „като пасивни получатели на социална помощ”, води до 
факта, че „много от тях продължават да очакват от държавата помощи в 
пари и натура”23. 
 
Ако сега се върнем към НСИХУ, ще видим, че основните носители на 
познанието за потребностите на хората с увреждания там по подразби-
ране са национално представителните организации на и за хора е ув-
реждания. Това разбиране е заложено и в изискването на закона за 
„представителност” на организациите, участващи в НСИХУ, което е опе-
рационализирано от Правилника в термините на териториален обхват и 
брой членове: териториалните структури на организациите трябва „да 
обхващат повече от 30 на сто от общините в страната”, организациите 

                                                            
21 Mosse, D. (2001) ‘“People’s Knowledge”, Participation and Patronage: Operations and 
Representations in Rural Development’, in Cooke, B. and Kothari, U. Participation: The new 
tyranny? London: Zed Books, pp. 16-35; стр. 24; виж и другите статии в сборника. 

22 Пак там. 

23 Национална стратегия за равни възможности за хората с увреждания, стр. 3-4. 
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на хора с увреждания трябва „да имат не по-малко от 1600 членове, от 
които не по-малко от 50 на сто да са хора с трайни увреждания”, органи-
зациите на слепоглухи хора трябва „да имат не по-малко от 400 члено-
ве...”24 и т.н. С други думи, колкото по-голяма е „членската маса” и кол-
кото повече територия „покрива” организацията, толкова по-представи-
телна е тя, тоест, толкова по-вярно представлява интересите и нуждите 
на хората с увреждания. И това вероятно щеше да бъде така, ако пот-
ребностите на хората с увреждания наистина бяха „някъде там”, обек-
тивни и независими от обстоятелствата на своето идентифициране, 
формулиране и представяне, очаквайки да бъдат „проучени” и взети 
предвид при изработването на социалните политики. 
 
Но формулирането на потребностите и интересите винаги е резултат от 
взаимодействието между „проучващия” и „проучвания” (които в нашия 
случай съвпадат с „представляващия” и „представлявания”) – взаимо-
действие, при което „проучващият” изначално разполага с повече власт, 
а „проучваният” се стреми да извлече от тази власт максимална полза с 
минимални усилия. Ето защо докато основната дейност на национално 
представителните организации е да предоставят на своите членове без-
платни лекарства, екскурзии сред природата и беседи с лекари, меди-
цински сестри и чиновници от социалните служби, членовете им едва ли 
ще поискат нещо различно от по-евтино лечение и по-подробна инфор-
мация как да преодолеят безбройните бюрократични пречки пред свои-
те 30 месечни лева за социална интеграция. А „радикалната промяна”, 
препоръчвана от Националната стратегия, все така няма да се случ-
ва и бюрократите ще се чудят защо хората с увреждания в България 
продължават да се преживяват като „пасивни получатели на социална 
помощ” и „да очакват от държавата помощи в пари и натура”. 
 
Нека преди заключението още веднъж припомним основния залог на 
настоящия текст – да подчертае, че канализирането на гражданското 
участие през установените институционални структури съдържа същес-
твен риск от увеличаване на властта на държавата за сметка на обез-
властяването на гражданските организации. В този смисъл се постарах-
ме да покажем как дори и беглият анализ на структурата, функциите и 
дейността на НСИХУ потвърждава наблюдението, че „бюрократизира-
нето на все повече и повече обществени отношения представлява „кон-
солидиране”, „мултиплициране” и „заздравяване” на държавната 
власт”25. Това „раздуване” на властта е неразривно свързано с деполи-

                                                            
24 Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на 
хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора 
с увреждания и на организациите за хора с увреждания, чл. 8. 

25 Nelson, N. and Wright, S. (1995) ‘Part One: Introduction – 1. Participation and power’, in 
Nelson, N. and Wright, S. (eds) Power and Participatory Development: Theory and practice, 
London: Intermediate Technology Publications, pp. 1-18; стр. 10. 
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тизиране и деперсонализиране на гражданството. A, oт своя страна, де-
политизираното и деперсонализирано гражданство лесно се превръща 
в удобен инструмент за легитимиране на статуквото. 
 
Възможен изход от тази задънена улица на взаимодействието между 
гражданите и държавата е да се разграничат различни нива или степе-
ни на участие, а именно: 

1) участие като приемане на предварително взети решения, което 
неминуемо води до тяхното еднопосочно легитимиране; 

2) участие като избор между предварително определени алтерна-
тиви, което, макар и даващо повече възможности за реакция, отново в 
крайна сметка води до еднопосочното легитимиране на вече взети ре-
шения; 

3) участие като формулиране на алтернативи в рамките на пред-
варително определена система от отношения, при което вече процесите 
на легитимиране на статуквото започват да губят от своята сила; 

4) и накрая, участие като възможност за промяна на определена 
система от отношения и следователно – на определена властова струк-
тура. Това е и нивото, позволяващо преодоляване на статуквото. 
 
От направения анализ става ясно, че участието на представителите на 
гражданите с увреждания в НСИХУ се ограничава до първите две нива, 
тоест до приемането на вече взети решения или избора измежду гото-
ви алтернативи (често на познатия принцип за по-малкото зло). Но в по-
вечето случаи това ограничение остава незабелязано, защото в доми-
ниращата реторика „участието” най-често е призвано да означи послед-
ните две нива, докато на практика ролята му е сведена единствено до 
първите две. Това се случва, защото, както вече показахме, „целите, 
формулирани в термините на участието, които използват идеите за 
„местно познание” и „основано на участието планиране”, често (ако не и 
предимно) са насочени нагоре (или навън), за да легитимират опреде-
лени действия, да илюстрират, оправдаят, или валидизират по-общи по-
литически цели или да мобилизират политическа подкрепа, вместо да 
са ориентирани надолу, към осъществяването на конкретни действия”26. 
Оттук и вече подчертаното разминаване между говорене и правене, 
особено характерно за социалната политика в сферата на увреждания-
та в България. 
 
Радикална промяна в тази политика може да се постигне само ако орга-
низациите на хора с увреждания успеят да оползотворят третото и чет-

                                                            
26 Mosse, D. (2001); стр. 24 
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въртото ниво на участие. Но това не е възможно да се случи в рамките 
на структури като НСИХУ, особено в сегашния им деполитизиран и де-
персонализиран вид. Следователно, необходими са или радикални про-
мени в самия Национален съвет, или търсенето на нови, алтернативни 
форми на взаимодействие с държавните институции.  Наистина, такъв 
процес неизбежно е свързан с рисковете, заложени в „парадокса на ин-
ституционализацията”. Но тези рискове могат да бъдат своевременно 
адресирани – и именно постоянната нужда от такива критични намеси 
прави размисъла по проблемите на „участието” жизнено необходим за 
всяко гражданско общество. 


