ЗАКОН
за стратегическото планиране на Република България
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Чл. 1. (1) С този закон се уреждат:
1. принципите на стратегическото планиране в Република България;
2. видовете стратегически документи, съставляващи Националната стратегическа
рамка, и тяхната йерархия;
3. правилата за разработване, приемане, наблюдение и отчитане на изпълнението
и оценка на стратегическите документи.
(2) Стратегическото планиране по смисъла на този закон е дейността на определените
в Конституцията на Република България и създадените със закон държавни органи на
изпълнителната власт по формулиране и разработване на държавната политика в
дългосрочен и средносрочен план.
(3) Националната стратегическа рамка на Република България е съвкупността от
действащите стратегически документи, съставляващи единна система на националните
приоритети и цели и средства за постигането им.
Основни принципи и цели на стратегическото планиране
Чл. 2. (1) Основните принципи на стратегическото планиране са:
1. публичност и прозрачност при разработването и отчитането на стратегическите
документи;
2. отворено управление и включване на заинтересованите страни в процеса по
разработване на стратегическите документи и контрола върху изпълнението им;
3. съобразяване с принципите на устойчивото развитие и обвързване с целите на
регионалното развитие;
4. формулиране на целите въз основа на достоверни данни;
5. ефективност при изпълнение на заложените цели;
6. ефикасност при разходване на публичните средства;
7. съответствие със стратегическите документи на Европейския съюз.
(2) Чрез стратегическото планиране се цели:
1. постигане на систематичен характер на Националната стратегическа рамка чрез
йерархия и съгласуваност на съставляващите я стратегическите документи;

2. приоритизиране и реалистичност на националните цели;
3. предвидимост и приемственост в политиките, провеждани от държавните
органи;
4. обвързване на държавния бюджет с Националната стратегическа рамка;
5. устойчивост на механизмите за осигуряване на мониторинг и контрол върху
изпълнението на стратегическите документи.
Институционална рамка
Чл. 3. (1) Министерският съвет координира разработването и приема предвидените в
този закон стратегически документи за осъществяване на държавната политика. При
изпълнението на тези си правомощия Министерският съвет се подпомага от Съвет за
развитие, който e консултативен орган към него.
(2) По предложение на Министерския съвет Народното събрание приема
стратегическите документи, определени в част А на приложението към този закон.
(3) Съветът за развитие като съвещателен орган към Министерския съвет:
1. разглежда и съгласува проектите на нови национални стратегически документи
или на изменения и допълнения в тях преди приемането или одобряването им от
Министерския съвет;
2. подпомага Министерския съвет при координацията на наблюдението, контрола
и отчитането на изпълнението на Националната програма за развитие;
3. разглежда ежегодните отчети за изпълнението на националните стратегически
документи;
4. разглежда междинните оценки на Националната програма за развитие и на
националните стратегии и одобрява предложенията за актуализиране на
съответните документи;
5. изпълнява и други функции, определени с акт на Министерския съвет.
(4) Министерският съвет определя заместник министър-председател, отговарящ за
координацията и наблюдението на процеса на стратегическо планиране.
(5) В администрацията на Министерския съвет се създава специализирано звено,
което:
1. осигурява съгласуваност между стратегическите документи;
2. оказва методическо съдействие на администрациите при разработването на
стратегическите документи по чл. 4;
3. съгласува проектите на стратегически документи по чл. 4 и предварителните и
последващите им оценки от гледна точка на тяхното качество и съгласуваност с
Националната стратегическа рамка;
4. извършва наблюдение върху изпълнението на стратегическите документи по чл.
4 и докладва на заместник министър-председателя по ал. 4;

5. подпомага заместник министър-председателя по ал. 4 при разработването на
Националната програма за развитие;
6. изготвя обобщени доклади за изпълнението на Националната програма за
развитие;
7. дава становища относно съответствието на проектите
Министерския съвет с Националната стратегическа рамка;

на

актове

на

8. поддържа единна информационна система за наблюдение и отчетност на
стратегическите документи по чл. 4.

Глава втора
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Видове стратегически документи
Чл. 4. (1) Стратегическите документи са:
1. Национална програма за развитие;
2. национална стратегия;
3. национална програма;
4. пътна карта;
5. план за действие.
(2) Народното събрание приема Националната програма за развитие и националните
стратегии, посочени в част А на приложението към закона, по предложение на
Министерския съвет.
(3) Извън случаите по ал. 2, стратегическите документи по този закон се приемат от
Министерския съвет.
Национална програма за развитие
Чл. 5. (1) Националната програма за развитие е интегриран документ, съдържащ
единна визия за целите и приоритетите на развитието на Република България за период, не
по-кратък от десет години.
(2) Националната програма за развитие отразява волята на нацията за приоритетните
политики за съответния период и основните цели във всяка сфера на държавната политика.
(3) Програмата по ал. 1 съдържа:
1. анализ на вътрешните и международните предизвикателства пред развитието на
страната;
2. дългосрочните цели, приоритети и визия за развитието на страната;
3. общо описание на реформите и политиките за постигането на целите и

приоритетите;
4. индикатори за проследяване на изпълнението;
5. бюджетна рамка за реализиране на прогрмата.
(4) Всички стратегически документи, както и средносрочните бюджетни прогнози по
Закона за публичните финанси, се изготвят въз основа и в съответствие с Националната
програма за развитие.
(5) Заместник министър-председателят по чл. 3, ал. 4 отговаря за разработването на
Националната програма за развитие.
Национална стратегия
Чл. 6. (1) Националната стратегия представя целите и приоритетите за развитие на
отделен сектор на държавното управление в съответствие с Националната програма за
развитие. Срокът на действие на националната стратегия съвпада с програмния период на
Европейския съюз, ако друго не е предвидено в закон.
(2) Националната стратегия съдържа:
1. анализ на състоянието на сектора, основан на данни и включващ описание на
проблемите и оценка на резултатите от провежданите политики;
2. визия за развитието на сектора;
3. стратегически цели на секторната политика;
4. регионални измерения и предвиждания на секторната политика, ако е
приложимо;
5. общо описание на съдържанието на дейностите и/или реформите за постигане
на стратегическите цели;
6. очаквани резултати от дейностите и/или реформите, изразени чрез индикатори;
7. бюджет, необходим за постигане на целите и резултатите на стратегията;
8. отговорни институции за изпълнение, наблюдение и контрол на стратегията.
(3) Стратегическите документи по Закона за регионалното развитие се разработват в
съответствие с действащите национални стратегии.
(4) Националните стратегии са посочени в приложението към този закон. Не може да
бъдат приемани национални стратегии извън приложението, освен във връзка с
изпълнението на задължения, произтичащи пряко от членството на страната в
Европейския съюз.
Национална програма
Чл. 7. (1) Националната програма съдържа цели и дейности за преодоляване на
проблем, който има временен характер и поради естеството си не може да бъде включен в
самостоятелна секторна политика и изисква координиран подход на държавните органи.

(2) Национална програма се разработва само ако е предвидена в закон или въз основа
на решение на Министерския съвет по предложение на Съвета за развитие.
(3) Националната програма съдържа:
1. описание на проблема чрез данни и анализ на факторите, довели да
възникването му;
2. описание на очакванията за развитието на проблема;
3. цели на програмата, свързани с преодоляване на проблема;
4. регионални измерения на проблема, ако е приложимо;
5. описание на дейностите и/или реформите за постигане на стратегическите цели;
6. очаквани резултати от дейностите и/или реформите, изразени чрез индикатори;
7. бюджет за постигане на целите и резултатите на програмата;
8. отговорни институции за изпълнението, наблюдението и контрол на програмата.
(4) Стратегическите документи по Закона за регионалното развитие се разработват в
съответствие с действащите национални програми.
(5) Национални програми могат да се приемат и в изпълнение на задължения,
произтичащи от членството на страната в Европейския съюз.
Пътна карта и план за действие
Чл. 8. (1) За изпълнението на националните стратегии и програми, в зависимост от
естеството им, се разработват и приемат пътни карти или планове за действие.
(2) Пътната карта съдържа подробно описание на оперативните дейности и мерки за
изпълнение на националната стратегия или програма за целия период на действието й.
(3) Планът за действие съдържа подробно описание на оперативните дейности и
мерки за изпълнение на националната стратегия или програма за период, не по-дълъг от
три години.
(4) За всяка дейност или мярка от пътната карта или плана за действие задължително
се посочва:
1. бюджет за изпълнение на дейността или мярката;
2. източник на финансиране;
3. период и/или срок на изпълнението;
4. очаквани резултати;
5. текущи и целеви индикатори за изпълнение;
6. отговорни институции.
Програма за управление на правителството

Чл. 9. Програмата на правителството отразява приоритетните му цели за срока на
неговото управление в изпълнение на Националната стратегическа рамка.

Глава трета
РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ
ДОКУМЕНТИ
Разработване на стратегически документи
Чл. 10. (1) Разработването на нова Национална програма за развитие започва не
по-късно от две години преди изтичането на срока на действащия програма.
(2) Разработването на останалите стратегически документи по този закон започва не
по-късно от една година преди изтичането на срока на действащия документ.
(3) Разработването на национална стратегия или програма се извършва успоредно с
изготвянето на пътната карта или плана за действие за изпълнението й с цел
едновременното им приемане. За стратегическите документи по чл. 4, ал. 2 пътната карта
или планът за действие се разработват в шестмесечен срок от приемането им от Народното
събрание.
(4) Съответният министър, отговарящ за разработването на стратегическия документ,
може да създава работни групи за изготвянето му. За участие в работните групи се канят
представители на местните власти, социално-икономическите партньори, академичните
среди и заинтересованите страни.
(5) Подробните правила за разработване на стратегическите документи по чл. 4 се
уреждат в правилник за прилагане на този закон.
Обществени консултации
Чл. 11. (1) В процеса на разработване на стратегическите документи задължително се
провеждат предварителни консултации със заинтересованите страни, включително
организации и обществени групи.
(2) Проектът на стратегически документ се подлага на задължителни онлайн
обществени консултации чрез Портала за обществени консултации, поддържан от
Министерския съвет. За получените предложения и становища и за приемането или
отхвърлянето им се изготвя справка, която се публикува на Портала за обществени
консултации.
(3) В края на срока по предходната алинея, след публикуването на справката за
отразяване на становищата, отговорната за разработването на документа институция
организира публично присъствено събитие за широко обсъждане на проекта.
Предварителна оценка

Чл. 12. (1) При разработването на национална стратегия или програма съответният
държавен орган извършва предварителна оценка, която определя очакваните социални и
икономически последици върху заинтересованите страни и евентуалното териториално
въздействие върху районите. Оценката включва анализ на различните варианти на
политики и решения и обосновка за избора на предпочитания вариант.
(2) Ако за съответния стратегически документ е изготвена последваща оценка,
изводите и препоръките от нея се отразяват в оценката по ал. 1.
(3) Оценката се съгласува със звеното по чл. 3, ал. 5.
(4) Оценката по предходната алинея е неразделна част от проекта на стратегическия
документ и се публикува заедно с него на Портала за обществени консултации.
(5) Когато предварителната оценка показва, че приемането и изпълнението на
националния стратегически документ имат териториално въздействие, при изготвянето му
се разработват и включват обособени части относно въздействието върху отделните
райони.
(6) Правилата за извършване на предварителна оценка се уреждат в правилника за
прилагането на този закон.

Глава четвърта
НАБЛЮДЕНИЕ, ОТЧЕТНОСТ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА
Единна информационна система на наблюдение и отчетност на стратегическите
документи
Чл. 16. (1) Всички отговорни за изпълнението на стратегически документи
институции попълват периодично в единна информационна система, поддържана от
администрацията на Министерския съвет, данни за текущото изпълнение на индикаторите
и отчети за изпълнените дейности и мерки и степента на постигане на заложените цели.
(2) Системата по ал. 1 поддържа публичен модул, достъпен в интернет.
(3) Правилата за работа с информационната система по ал. 1 се определят в
правилника за прилагане на този закон.
Наблюдение и контрол
Чл. 17. (1) Текущото наблюдение върху изпълнението на стратегическите документи
се извършва от отговарящите за тях институции и от специализираното звено в
администрацията на Министерския съвет.
(2) Съответните държавни органи внасят за разглеждане в Съвета за развитие
ежегодни отчети за изпълнението на стратегическите документи. Проектите на отчети се
публикуват за обществено обсъждане за срок не по-кратък от 14 дни на Портала за

обществени консултации.
(3) Специализираното звено в администрацията на Министерския съвет изготвя
ежегодни доклади до заместник министър-председателя по чл. 3, ал. 4 за степента на
изпълнение и проблемите при прилагането на стратегическите документи, както и
предложения за мерки за преодоляването им.
Междинна оценка
Чл. 18. (1) За Националната програма за развитие и за националните стратегии се
изготвя междинна оценка след изтичането на половината от срока на действието им.
(2) Междинната оценка се извършва от отговарящите за изпълнението институции и
се представя на Съвета за развитие с предложения за актуализиране на съответните
документи.
(3) Проектът на междинна оценка се публикуват за обществено обсъждане за срок не
по-кратък от 30 дни на Портала за обществени консултации. За получените становища и
предложения за актуализиране на съответния стратегически документ и за приемането или
отхвърлянето им се изготвя справка, която се публикува на Портала за обществени
консултации.
(4) Правилата за извършване на предварителна оценка се уреждат в правилника за
прилагането на този закон.
Актуализиране на стратегическите документи
Чл. 19. Стратегическите документи се актуализират при спазване на чл. 11-12.
Последваща оценка
Чл. 20. (1) За изпълнението на документите по чл. 4, ал. 1, т. 1-3 се извършва
последваща оценка, която е част от процеса по разработване на нов стратегически
документ със същия предмет за следващ период. Извършването на последваща оценка
започва в съответствие със сроковете по чл. 10, ал. 1 и 2.
(2) Последващата оценка включва:
1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
2. оценка на общото въздействие;
3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. изводи и препоръки.
(3) Оценката се съгласува със звеното по чл. 3, ал. 5.
(4) Правилата за извършване на предварителна оценка се уреждат в правилника за
прилагането на този закон.

Публичност
Чл. 21. Приетите стратегически документи по този закон, както и всички отчети и
оценки към тях, са достъпни чрез публичния модул на информационната система по чл. 16
и се публикуват на Портала за обществени консултации.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1.

В срок до 6 месеца от влизането на закона в сила Министерският съвет:
1. приема правилник за прилагането му;
2. създава специализираното звено по чл. 3, ал. 5;
3. внася в Народното събрание предложения за привеждане на разпоредбите
от други закони в съответствие с този закон.

§ 2.
Министерският съвет предприема действия за разработване и приемане на
Национална програма за развитие България 2030 до 1 юли 2020 г.
§ 3.

Чл. 16 влиза в сила на 1 януари 2021 г.

§ 4.
Законът влиза в сила в деня на обнародването му, с изключение а
разпоредбите на

Приложение към чл. 6, ал. 4
Списък на националните стратегии на Република България
А. Национални стратегии, приемани от Народното събрание по предложение на
Министерския съвет
Стратегия за национална сигурност
Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България
Национална здравна стратегия
Национална стратегия в областта на външната политика
Б. Национални стратегии, приемани от Министерския съвет
Национална стратегия за развитие на човешкия капитал
Стратегия за развитие на публичния сектор и държавната администрация
Стратегия за децентрализация

Стратегия за икономическо развитие и иновации
Национална отбранителна стратегия
Стратегия за развитие на електронното управление в Република България
Интегрирана транспортна стратегия
Национална стратегия за опазване на околната среда и развитие на горския сектор
Национална стратегия за регионално и пространствено развитие
Национална стратегия в сектор Земеделие
Национална стратегия
водоснабдяването

за

управление

и

развитие

на

водния

сектор

и

Национална стратегия за развитие на науката
Национална стратегия в сектор Образование
Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма
Национална стратегия за опазване и развитие на културата и културното наследство
Национална стратегия в секторите Правосъдие и вътрешен ред
Национална здравна карта
Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта
Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република
България

