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1. Проблем/проблеми за решаване:
Липса на институционален, координиращ механизъм за подготовката на националните
планове на действие на България в рамките на инициативата „Партньорство за открито
управление“
1.1 България се е присъединила към глобалната инициатива „Партньорство за открито
управление“ (ПОУ) през 2012 г. За близо десетгодишния период от присъединяването й, са били
разработени и изпълнени 3 национални планове за действие, били са приети 5 самооценки за
изпълнението на плановете и 3 доклада на Независимия механизъм за оценка към ПОУ за
изпълнението на ангажиментите на страната, заложени в националните планове.
До момента са били предприемани различни подходи при разработването на националните
планове: междуведомствени работни групи, тематични дискусии, експертни анализи и др.
Участието на различните заинтересовани страни при подготовката и изпълнението на плановете е
варирало от слаба до средна активност при инициирането им и до ниска степен на участие при
тяхното изпълнение.
Една от препоръките от втория доклад по Независимия механизъм за оценка бе да се осигури
приемственост и съхраняване на институционалната памет, при изпълнението на ангажиментите
по плановете
За тематичните области, които включваха мерки в плановете, беше постигнато съгласие и те
присъстваха и в трите национални планове, изпълняване до момента. Що се отнася до мерките,
включени в тях, се констатира следното:
1. липса на достатъчно задълбочен дебат на експертно ниво и припознаване на предложените
от заинтересованите страни мерки от институциите или капацитет за изпълнението им;
2. слаба степен на съобразяване на мерките с ценностите на инициативата, но и със
стратегическите цели и задачи на предложилата ги институция;
3. едностранчив процес при изпълнение на мерките – отсъствие на сътрудничество и
конструктивен диалог, в това число между ангажираната с мярката институция и
посочените заинтересовани от нейното изпълнение страни.
4. отсъствие на мерки, които да се изпълняват съвместно между органи на държавна власт и
граждански организации, заинтересовани от съответната мярка.

Сред причините, довели до горните констатации, е липсата на механизъм, който да осигури
включването на гражданските организации, както на етап разработване на мерки, така и при
тяхното осъществяване, така че да има споделена отговорност при изпълнението им
Липсва и текущ механизъм за контрол при изпълнението на национален план за действие, освен
самооценката на правителството, която се прави в средата на изпълнение на плана и при неговото
времево приключване, което води до това да има неизпълнени мерки, но да не е имало възможност
за тяхната корекция и/или замяната им с други преди приключване на действието на плана.
След близо 10-годишно участие в ПОУ, страната ни не само трябва да покрива базовите
изисквания и принципи на инициативата, но и да отговори на по-високи, официално приети от
Управителния комитет на ПОУ. Едно от ключовите изисквания на ПОУ е учредяването на
постоянен форум, в рамките на който да се провежда диалог между правителството, другите
власти и заинтересованите страни по въпроси, свързани с формулирането на националните
ангажименти по ПОУ и изпълнението им. Създаването на подобен форум е и препоръка на
Независимия механизъм за оценка на ПОУ, извършващ периодичен преглед на изпълнението на
НПД на всяка от държавите-участнички в инициативата.
1.2 Липсва нормативно уреждане на процеса по подготовка, изпълнение и отчитане на
националните планове за действие. Различните организационни подходи, които се използваха през
годините, не доведоха да създаване на устойчива практика и приемственост.
1.3 – 1.5 Липсва действаща нормативна рамка. Анализите за изпълнение на националните планове
представляват самооценка от страна на правителството за степента на изпълнение им и за
постигнатите с тях резултати. За всеки от плановете се прави и независима оценка, съгласно
методиката на Независимия механизъм за оценка. За част от констатираните по-горе проблеми са
отправени препоръки от оценителите по независимия механизъм за оценка .
1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното възникване. По възможност посочете числови стойности.
1.2. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа
и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).
1.3. Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на проблема/проблемите.
1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока степен или актове от правото на ЕС.
1.5. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите
от тях?

2. Цели:
Създаване на институционален, координиращ механизъм за подготовката на националните
планове на действие (НПД) на България в рамките на инициативата „Партньорство за
открито управление“
Подцели: 1. Осигуряване на ангажираност при разработването, изпълнението и контрола на мерки
от национален план на действие на ниво политическо ръководство на институция и експертен
състав;
2.Осигуряване на активното включването на граждански организации в целия цикъл по
разработване и изпълнение на мерки от национален план за действие.
Посочете определените цели за решаване на проблема/проблемите, по възможно най-конкретен и измерим начин, включително индикативен
график за тяхното постигане. Целите е необходимо да са насочени към решаването на проблема/проблемите и да съответстват на
действащите стратегически документи.

3. Заинтересовани страни:
Пряко заинтересовани:
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1. Държавни институции, които имат отношение към хоризонталните политики, включени
в плановете – 40 бр. Списък с идентифицираните заинтересовани страни е приложен към
настоящата оценка.
2. Юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, с предмет на дейност и
експертиза по тематичните области, включени в националните планове за действие – 4650
бр. Броят им е идентифициран на основата на данните за предмета на дейност на организациите,
в обществена полза, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към
Министерство на правосъдието.
Косвено заинтересовани:
5. Столична община – изпълнител на мярка по третия национален план, с потенциал за
последващо участие и включване в плана.
6. Висш съдебен съвет - изпълнител на мярка по приключил национален план, с потенциал
за последващо участие и включване в плана.
7. Народно събрание;
8. Браншови и бизнес организации.
Посочете всички потенциални заинтересовани страни/групи заинтересовани страни (в рамките на процеса по извършване на частичната
предварителна частична оценка на въздействието и/или при обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове), върху
които предложенията ще окажат пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени
организации, граждани/техни представители, държавни органи/общини и др.).

4. Варианти на действие. Анализ на въздействията:
Вариант 1 „Без действие“:
Описание:
При този вариант се запазва досега действащото положение, характеризиращо се с: липса на
критерии за определяне на мерките, които се включват в националните планове за действие, липса
на механизъм за включване на гражданските организации и на други заинтересовани страни в
цикъла на подготовка на национален план за действие; липса на мерки, които предполагат
споделена отговорност между органите на държавна власт и гражданските организации като найвисока степен на проява на гражданското участие и същевременно принцип на глобалната
инициатива, липса на приемственост при надграждането на плановете.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Положителните въздействия се изразяват само в номиналното участие на България в глобалната
инициатива, без да е налице ясна визия и стратегия за ползите, които могат да се извлекат от това
участие във вътрешен и международен план.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Участието в глобалната инициатива е платено. На годишна база то възлиза на 50 000 щатски
долара. Невключването в националните планове на мерки с реален принос при развитието на
политики и неизползването на инициативата за заявяване на регионално лидерство, води до това
участието на страната да е свързано само с разходи, без да има ползи които да се капитализират.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия: няма въздействие върху малките и
средни предприятия.
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Административна тежест: към момента на изготвяне на настоящата оценка не са разработени
мерките за четвъртия национален план за действие, поради което не може да се прецени наличието
на административна тежест.
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични
въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат
значителни и кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

Вариант 2 „Създава се институционален, координиращ механизъм за подготовката на
националните планове на действие на България в рамките на инициативата „Партньорство
за открито управление“:
Описание:
За преодоляване на описаните проблеми се предлага създаването на координиращ механизъм за
участието на България в глобалната инициатива под формата на съвет, създаден с постановление
на Министерския съвет.





1. Основните функции на съвета ще бъдат:
да подготвя и осигурява процеса по планиране, разработване и приемане на националните
планове за действие;
да осигурява текущо наблюдение на изпълнението на конкретните мерки от съответния
национален план;
да действа като механизъм за наблюдение и контрол както от заинтересованите страни, така
и от широката общественост на изпълнението на мерките на плана;
да подпомага процесите по съвместно вземане и изпълнение на решения от страна на
администрацията и заинтересованите страни, като най-висока степен на реализация на
принципите на гражданското участие.


2. Структура, състав и мандат на съвета
Съставът на съвета ще включва представители на администрацията и на юридическите лица с
нестопанска цел в обществена полза, с единствен критерий за участие, който по отношение на
органите на държавна власт е да отговорят за изпълнението на конкретни мерки от национален
план за действие, а по отношение на ЮЛНЦ - да участват в разработването и/или изпълнението
на мярка от национален план на действие.
Съветът ще се събира до 4 пъти годишно. Мандатът му ще съвпада с времетраенето на национален
план за действие, а в случай, че до приключване на мандата му не бъде приет нов план, мандатът
се продължава до приемането на новия план.
Комитет с председател – вицепремиер, определен от Министерския съвет, и включващ ресорните
заместник-министри от институциите, имащи ангажименти в Националния план. Целта на този
орган е да осигурява политическо лидерство и ангажираност на държавните институции.
Работни групи, които ще подпомагат дейността на съвета чрез разработване на отделни области
или мерки за нов национален план за действие или за мониторинг на изпълнението на действащ
план. В работните групи ще се канят за участие и лица извън състава на съвета.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Реализацията на този вариант би довела до:

4

 подобряване на качеството на мерките, включвани в националните планове и на степента
на ангажираност с тяхното изпълнение от политическото ръководство на съответната
институция;
 създаване на механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението на действащ национален
план;
 създаване на механизъм, чрез който юридическите лица с нестопанска цел в обществена
полза и другите заинтересовани страни да се включат в целия процес по разработване,
изпълнение и мониторинг на национален план за действие
 засилване на ролята и активността на гражданските организации при решаване на проблеми
от обществено значение;
 устойчивост на механизмите за разработване на национални планове за действие и
осигуряване на приемственост и възможности за развитие на различните национални
планове през годините.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Не се идентифицират.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия: ще бъдат определени в зависимост от
естеството на конкретни мерки, включени в национален план.
Административна тежест: към момента на изготвяне на настоящата оценка не са разработени
мерките за четвъртия национален план за действие, поради което не може да ес прецени
наличието или не на административна тежест
(въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест)
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични
въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат
значителни и кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

5. Сравняване на вариантите:
Степени на изпълнение по критерии: 1) висока; 2) средна; 3) ниска.
5.1. По проблем 1:

Ефективност

Вариант 1
„Без действие“

Цел 1: Създаване
на
институционален,
координиращ
механизъм за
подготовката на
националните
планове на
действие (НПД)
Цел 1.2:
Осигуряване на
ангажираност при
разработването,

Вариант 2

ниска

висока

средна

висока

Вариант 2

Вариант n
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Ефикасност
Съгласуванос
т

изпълнението и
контрола на
мерки от
национален план
на действие на
ниво политическо
ръководство на
институция и
експертен състав
Цел 1.3:
Осигуряване на
активното
включването на
граждански
организации в
целия цикъл по
разработване и
изпълнение на
мерки от
национален план
за действие
Цел 1: Създаване
на
институционален,
координиращ
механизъм за
подготовката на
националните
планове на
действие (НПД)
Цел 1.2:
Осигуряване на
ангажираност при
разработването,
изпълнението и
контрола на
мерки от
национален план
на действие на
ниво политическо
ръководство на
институция и
експертен състав
Цел 1.3:
Осигуряване на
активното
включването на
граждански
организации в
целия цикъл по
разработване и
изпълнение на
мерки от
национален план
за действие
Цел 1: Създаване
на
институционален,
координиращ
механизъм за
подготовката на

ниска

висока

ниска

висока

ниска

висока

ниска

висока

ниска

висока
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националните
планове на
действие (НПД)
Цел 1.2:
Осигуряване на
ангажираност при
разработването,
изпълнението и
контрола на
мерки от
национален план
на действие на
ниво политическо
ръководство на
институция и
експертен състав
Цел 1.3:
Осигуряване на
активното
включването на
граждански
организации в
целия цикъл по
разработване и
изпълнение на
мерки от
национален план
за действие

средна

висока

ниска

висока

1.1. Сравнете вариантите чрез сравняване на ключовите им положителни и отрицателни въздействия.
1.2. Посочете степента, в която вариантите ще изпълнят определените цели, съгласно основните критерии за сравняване на вариантите:
ефективност, чрез която се измерва степента, до която вариантите постигат целите на предложението;
ефикасност, която отразява степента, до която целите могат да бъдат постигнати при определено ниво на ресурсите или при най-малко
разходи;
съгласуваност, която показва степента, до която вариантите съответстват на действащите стратегически документи.

6. Избор на препоръчителен вариант:
Вариант 2 Създаване на институционален, координиращ механизъм за подготовката на
националните планове на действие на България в рамките на инициативата „Партньорство
за открито управление
От двата разгледани варианти за предпочитане е вариант 2, при който се създава Съвет за
координация на участието на България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито
управление.
При анализа на възможните варианти бяха представени само два, доколкото сега действащото
положение, представено при вариант 1 („без действие“) е включвало в себе си различни
организационни мерки и подходи, които са водели до резултати от ниска до средна степен на
задоволителност.
Освен това, изискване на глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“ е
създаването на постоянно действащ форум, който да обединява двете основни заинтересовани
страни – държавни институции и граждански организации в процеса по подготовка и реализация
на национални планове. За изпълнение на това изискване държавите – участнички в инициативата
са суверенни в начина на осъществяването му, но доколкото това задължение следва да бъде
изпълнено под някаква форма (съвет, юридическо лице или др.) няма друг междинен вариант,
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който да бъде разгледан между посочените два и чрез който да се разрешат представените
проблеми, а и същевременно да се изпълни изискването на глобалната инициатива.
Посочете препоръчителните варианти за решаване на поставения проблем/проблеми.

6.1. Промяна в административната тежест за физическите и юридическите лица от
прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми):
Ще се увеличи
Ще се намали
Няма ефект
1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант за решаване на всеки проблем.
1.2. Ако се предвижда въвеждането на такса, представете образуването на нейния размер съгласно Методиката по чл. 7а от Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

6.2. Създават ли се нови/засягат ли се съществуващи регулаторни режими и услуги от
прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми)?
Да
Не
1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на избрания вариант.
1.2. В случай че се предвижда създаване нов регулаторен режим, посочете неговия вид (за стопанска дейност: лицензионен, регистрационен; за
отделна стелка или действие: разрешителен, уведомителен; удостоверителен и по какъв начин това съответства с постигането на целите).
1.3. Мотивирайте създаването на новия регулаторен режим съгласно изискванията на чл. 3, ал. 4 от Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
1.4. Посочете предложените нови регулаторни режими отговарят ли на изискванията на чл. 10 – 12 от Закона за дейностите по предоставяне
на услуги.
1.5. Посочете изпълнено ли е изискването на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
1.6. В случай че се изменят регулаторни режими или административни услуги, посочете промяната.

6.3. Създават ли се нови регистри от прилагането на препоръчителния вариант
(включително по отделните проблеми)?
Да
Не
Когато отговорът е „Да“, посочете регистрите, които се създават и по какъв начин те ще бъдат интегрирани в общата регистрова
инфраструктура.

6.4. По какъв начин препоръчителният вариант въздейства върху микро-, малките и
средните предприятия (МСП) (включително по отделните проблеми)?
Актът засяга пряко МСП
Актът не засяга МСП
Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант.

6.5. Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант (включително по
отделните проблеми):
- липса на интерес от съвместно осъществяване на мерки от страна на държавните институции и
на гражданските организации;
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- запазване на инерцията за предлагане на мерки, които нямат привнесена стойност към
националните планове и/или към ценностите на глобалната инициатива, а са от рутинен характер
за изпълняващите ги институции или са свързани с други техни ангажименти, напр. по проекти,
финансирани по оперативни програми.
Посочете възможните рискове от прилагането на препоръчителния вариант, различни от отрицателните въздействия, напр. възникване на
съдебни спорове и др.

7. Консултации:
Проведени са консултации
Посочете основните заинтересовани страни, с които са проведени консултации. Посочете резултатите от консултациите, включително на
ниво ЕС: спорни въпроси, многократно поставяни въпроси и др.

Предстоят обществени консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове

1. публикуване на Портала за обществени консултации – www.strategy.bg на проекта на
постановление за създаването на Съвет за координация на участието в Глобалната
инициатива „Партньорство за открито управление“ за период от 30 дни за провеждането
на онлайн обществена консултация. Консултацията ще се проведе през март 2021 г.
2. публикуване на Информационния портал за НПО в България - https://www.ngobg.info/ на
информация за параметрите на обществената консултация по т.1 – срок, основни въпроси
за консултиране и осигуряване на възможност за получаване на обратна връзка от
потребителите на портала.
Обобщете най-важните въпроси за обществени консултации. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете
консултационни процедури.

8. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
Да
Не
1.1. Посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 6.2 и 6.3, дали е извършена оценка на
въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
1.2. Изборът трябва да съответства на посоченото в раздел 1, съгласно неговата т. 1.5.

9. Изисква ли се извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието поради
очаквани значителни последици?
Да
Не
(преценка съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за нормативните актове)

10. Приложения:
1. http://www.strategy.bg/Articles/List.aspx?lang=bg-BG – линк към подстраницата „Партньорство за
открито управление“ на Портала за обществени консултации с информация за всички приети и
изпълнени национални планове за действие, докладите на Независимия механизъм за оценка на
изпълнението на национални планове за действие, както и за всички други инициативи като
тематични дискусии, консултации за събиране на предложения и др. през 10-годишния период от
включването на България в глобалната инициатива.
2. https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch - база данни на Централния регистър на
юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието;
3. Списък със заинтересованите страни по т. 3.1
Приложете необходимата допълнителна информация и документи.
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11. Информационни източници: вж т. 10
Посочете изчерпателен списък на информационните източници, които са послужили за оценка на въздействията на отделните варианти и при
избора на вариант за действие: регистри, бази данни, аналитични материали и др.

12. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за извършването
на частичната предварителна оценка на въздействието:
Име и длъжност: Красимир Божанов, директор на дирекция „Модернизация на
администрацията“, администрация на Министерския съвет
Дата: 26.02.2021 г.
Подпис: /п/
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