СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ СТАНОВИЩА И КОМЕНТАРИ ПО ДОКЛАДА ЗА САМООЦЕНКА НА АДМИИНСТРАЦИЯТА ПО ТРЕТИЯ
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ (1.07.2016 г. – 30.06.2018 г.),
В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА „ПАРТНЬОРСТВО ЗА ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ“

№

Организация/институция

Бележки и предложения по мерки от националния
план за действие

Забележки

1.

Български център за
нестопанско право и
Форум гражданско участие

Общ коментар: критикува се липсата на изграден Коментарът е включен в общата част на
механизъм за мониторинг на изпълнението на плана, както доклада.
наличието на много слаб напредък по изпълнение на
мерките в тематична област „Гражданско участие“.
Изразява се опасението,
че ако отговорната за
изпълнението на плана институция не демонстрира модел
за структуриран диалог и съвместни инициативи между
гражданското общество и администрацията се поставя под
съмнение изпълнението на плана по адекватен и ефективен
начин.

2.

Български център за
нестопанско право и
Форум гражданско участие

по мярка 1.1.6.: Трансформиране на първична регистрация Коментарът
на ЮЛНЦ от съдебна в административна и централизиране доклада.
на първичен регистър на ЮЛНЦ в АВ чрез цялостна
електронизация на регистъра.

е включен в текста на

„…Към момента липсва напредък по подготовка за
прехвърляне на регистрацията на ЮЛНЦ, което поставя
под въпрос влизането в сила на предвидения в закона срок
(01.01/2018). Обществената поръчка за подготовка на
софтуера не е започнала, и ние се съмняваме, че в
оставащите 4 месеца до края на годната е възможно тя
да приключи и да се подготви софтуерът. Този факт не се
коментира достатъчно ясно в доклада. Настояваме да се
положат усилия, за да бъде спазен срокът, предвиден за
влизане в сила на измененията.“

3.

Български център за
нестопанско право и

по мярка 1.1.6.: Трансформиране на първична регистрация Отразено за конкретната мярка в графа
на ЮЛНЦ от съдебна в административна и централизиране „Изпълнение на мярката“, като е добавена
на първичен регистър на ЮЛНЦ в АВ чрез цялостна партньорска организация.
електронизация на регистъра.
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„….когато се посочват гражданските организации, които
са участвали в процеса, това да става на база формални
критерии – изпратени становища и участие в работните
групи“

4.

Български център за
нестопанско право и
Форум гражданско участие

по мярка 4А.1.1: Подобряване на качеството на Коментарът
провежданите обществени консултации чрез подобряване доклада.
на функционалностите на портала за обществени
комуникации; разработване на единни стандарти за избор
на членове на обществени и консултативни съвети, за
публичност на тяхната дейност и ясни механизми за
прилагане на техните решения

е включен в текста на

„Не е достатъчно аргументирано отлагането
изпълнението на посочените мерки със „започването“ на
проект, който да обезпечи тяхното изпълнение.
Приетите правителствени планове следва да се
изпълняват в предвидените срокове, а възможните
проекти би трябвало да подкрепят коректното и
навременно изпълнение, а не да са основание за отлагане
на изпълнението. Ние, като граждански организации,
нееднократно сме предлагали съвместно да работим по
изготвяне на конкретен проект на общи стандарти за
повеждане на обществени консултации. Нашият опит
показва, че този формат е по-подходящ, отколкото
обявяване на обществена поръчка за изработка на
стандартите в рамките на проект, финансиран по
структурните фондове.“

5.

Български център за
нестопанско право и
Форум гражданско участие

по мярка 4А.1.2. Въвеждане на възможност за национална В доклада е посочена е причината за
електронна подписка за национална и местна гражданска неизпълнение на мярката. Ще се търси
инициатива, както и намаляване на бюрокрацията и възможност за въвличане на парламента.
количеството лични данни, които се събират и съпътстващо
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изменение на Закона за прякото участие на гражданите в
държавната власт
„Не са посочени мотиви за това, че не е започнало
изпълнението на мярката. В този смисъл, това не е
„самооценка“, а само констатация, която в случая е
излишна“

6.

Български център за
нестопанско право и
Форум гражданско участие

по мярка 4А.1.3. Създаване на постоянна платформа за Отразено в доклада: степента на изпълнение
съвместно наблюдение и оценка на изпълнение на на мярката е променена от „ограничено“ към
плановете по ПОУ със заинтересованите страни
„не е започнало“.
„Некоректно е посочено, че има „ограничено изпълнение”
– на практика няма никакво, както бе пояснено по-горе.“

7.

Български център за
нестопанско право и
Форум гражданско участие

по мярка 4а.1.4. Пилотно въвеждане на нов метод за Коментарът е включен в текста на доклада.
анализ на сложни и отворени въпроси при формулиране на
политически решения при управлението на ЕСИФ в
сътрудничество с партньорите (design-thinking): провеждане
на семинар със заинтересовани страни, посветен на
практическото прилагане на политиките по околна среда и
политиката срещу изменението на климата като
хоризонтална политика при управлението на ЕСИФ
„Посочено е, че се „работи“ по изпълнение на заложените
дейности, без да се уточнява точно и конкретно как.
Овен това, не ни е известно граждански организации да са
включени в този процес, а това е дейност, която в найголяма степен изисква това“

8.

Български център за нестопанско
право и
Форум гражданско участие

по мярка 4Б.1.1. Актуализиране на Стратегията за подкрепа Коментарът е включен в текста на доклада.
развитието на гражданските организации и приемане на
нов план и отговорна институция за изпълнението й .
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„…Това (бел.р.: обяснението в доклада) не е основание за
отлагане изпълнението на мярката. Много от
предложенията в Стратегията могат да станат и част
от изпълнението на плана по инициативата за
„Отворено управление“.

8.

Български институт за правни
инициативи.

по мярка 2.1.6. Създаване на регистър на всички Коментарът е включен в текста на доклада.
независими регулаторни, надзорни и контролни
органи, назначавани от НС (самостоятелно или
съвместно с МС и/или президента) с информация за
институционални сайтове, правомощия, мандати,
членове, нормативна база, решения
„Макар и ИИСДА да има подобрена функционалност,
съдържащата се в системата информация не е
достатъчно обхватна, така че да представя на
обществеността информация за изтеклите мандати на
посочените ръководители на органи.
Разбираме съображенията, изложени в допълнителната
информация към мярката, но от гледна точка на
обществената прозрачност и гражданските механизми
за мониторинг и контрол върху работата на органите на
държавната власт, това показва по-скоро липсата на
решителност за единен подход в управлението на
прозрачността на информацията“.
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Български институт за правни
инициативи.
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по мярка 5.1.2 Реализиране на универсална ЦАИС Коментарът е включен в текста на доклада.
„Анализ на корупционния риск“
„Необходимо
е
цялостно
преструктуриране
и
актуализиране
на
мярката,
поради
следните
съображения: мярката не е изпълнена, но липсва и
информация за нейната ефективност, както и анализ на
постигнатото към момента от Центъра за превенция и
противодействие на корупцията и организираната
престъпност по отношение на информационните
системи, свързани с борбата с корупцията. Липсват
убедителни аргументи, които да свързват тази мярка с
проекта на Закон за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобито имущество, както и
липсва финансова оценка за необходимия публичен ресурс
за изграждане на подобна система, без да е направен
анализ на съществуващите, както и предполагаемите
резултати от нейната ефективност. Не е направен
анализ за съотносимостта на тази мярка, по отношение
на прозрачността като антикорупционен елемент,
спрямо вече одобрения за финансиране от Фонд
„Вътрешна сигурност“ проект „Независима система за
мониторинг на антикорупционни мерки – национално
ниво“.
Неприятно впечатление прави, че въпреки обществената
чувствителност на темата за борбата с корупцията по
тази мярка няма предвиден партньор/и от гражданските
организации“.

Български институт за правни
инициативи.

по мярка 6.1.8 Доразвитие на ЕИСПП и предоставяне Коментарът е включен в текста на доклада.
на публичен достъп до информация в ядрото на
системата, свързан с инициативата Open Data, както и
при предоставянето на КАО
„Предвиденият ангажимент „Предоставяне на публичен
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достъп до информация в ядрото на системата“ е твърде
общ и формулиран по подобен начин крие изключително
големи рискове. Нещо повече, за нас остава неясно защо
подобна мярка е включена в ПОУ. Не става ясно какъв вид
данни и в какъв формат биха могли да бъдат
публикувани, нито какъв ще е достъпът до ЕИСПП. ЕИСПП
е комплексна система, обхващаща различни ведомствени
и информационни системи от редица институции (за
справка чл. 378 и сл. от ЗСВ). Нашето мнение е, че тази
мярка по-скоро следва да отпадне от ПОУ. В случай, че
остане в сегашния си формат е необходимо е
изключително прецизно да се дефинира „агрегирана
информация от ядрото на ЕИСПП“. Необходима е
цялостна промяна в структурата на тази мярка от
гледна точка на реквизитите й. Най-малко е необходимо
да бъде ревизирана водещата институция в светлината
на осъществявания от прокуратурата проект и в
светлината на разпоредбите на чл. 379, ал. 1 от ЗСВ“.
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