ОБЛАСТ "ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ"
МЯРКА

1. Създаване на: „Информационен антикорупционен портал“
2. Учредяване на Национален младежки парламент към Министерството на
младежта и спорта, освен това учредяване на ученически или младежки
общински съвети към всяка община
Предлагат включването на неизпълнени мерки от третия план:
3.Осигуряване на по-висока прозрачност на публичните финанси на местно ниво –
въвеждане на „граждански бюджет“ в различни общини;
4.Въвеждане на възможност за национална електронна подписка за национална и
местна гражданска инициатива, както и намаляване на бюрокрацията и количеството
лични данни, които се събират, и съпътстващо изменение на Закона за прякото участие
на гражданите в държавната власт и местното самоуправление;
5.Създаване на постоянна платформа за съвместно наблюдение и оценка на
изпълнение на плановете по ПОУ със заинтересованите страни;
6.Актуализиране на Стратегията за подкрепа развитието на гражданските организации
и приемане на нов план и определяне на отговорен вицепремиер за изпълнението й.
Допълнително предлагат:
7.Определяне на представител на администрацията за всяка от тематичните области в
Четвъртия план, който да има ангажимент на всеки 3 месеца да организира среща с
представители на отговорните за изпълнението на мерките в съответната област
институции и заинтересованите граждански организации.
8.Да се въведе практиката на провеждане на годишни изслушвания за напредъка на
изпълнението на Плана.

ИНСТИТУЦИЯ/ОРГАНИЗАЦИЯ

Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобито имущество
/КПКОНПИ/
Младежко сдружение „Детелина“ – Горна Кремена

Форум „Гражданско участие“ , Български център за
нестопанско право

9.Министерствата да публикуват на интернет –страниците си информация за всички
предстоящи работни групи най-малко 14 дни преди издаване на заповедта за
сформиране на работната група, като се даде възможност на НПО да депозират молби
за включване в съответната работна група;
За всяка предстояща работна група , министерствата да информират Обществения
съвет към Народното събрание най-малко 14 дни преди издаване на заповедта за
сформиране на работната група, като се даде възможност Обществения съвет да
избере две лица, които да бъдат включени в работната група.

10.Създаване и пъддържане на платформа в интернет среда за публикуване на
информационни и обучителни материали, свързани с въпросите по пожарна
безопасност и защита на населението

Движение „Експерти за гражданско общество“

Министерство на вътрешните работи

