До:
Красимир Божанов,
Директор на Дирекция Модернизация на администрацията

Коментар по самооценката на правителството на Реублика България по
ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В РАМКИТЕ НА ИНИЦАТИВАТА „ПАРТНЬОРСТВО ЗА
ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ“
Уважаеми г-н Божанов,
На първо място, искаме да Ви благодарим за поканата да коментираме подготвената
самооценка на правителството по изпълнение на Третия национален план. Въпреки
инициативата на Дирекция Модернизация на администрацията, няма как да не изразим
силното си притеснение от факта, че докладът е закъснял и анализът, дори в рамките на
самооценката, показва липсата въобще или много слаб напредък по изпълнение на
заложените мерки в рамките на приоритета за гражданско участие. Въпреки изразената от нас
позиция (включително и на срещата на 6 юни), че е необходима активна работа по включване
на финансиране в държавния бюджет за юридическите лица с нестопанска цел1 и създаване на
работна група за обсъждане на механизма за избор на членове и на работата на Съвета за
развитие на гражданското общество, е ясно, че изпълнението на мерките за повече от една
година не е започнало реално.
Също така, искаме да подчертаем, че ключова мярка в Третия план бе създаване на общ
механизъм за мониторинг на плана, а такъв общ механизъм не е създаден и според нас не се
изчерпва с това да коментираме самооценката на правителството. В тази връзка припомняме и
предложенията, които направихме още през ноември 2016 г., като подчертаем именно, че ако
Дирекция Модернизация на администрацията, която отговаря за изпълнение на плана, не
покаже модел за структуриран диалог и съвместни инициативи между гражданското общество
и администрацията, опасяваме се, че ефективното и адекватно прилагане на целия план е
поставено под съмнение. Ролята на гражданските организации по отношение на Инициативата
„Партньорство за открито управление“ е ключова и затова за нас е важно те да се включат
реално и адекватно в изпълнение и наблюдението на Третия план за действие.
В допълнение на горепосочените общи бележки, молим да имате предвид и следните
коментари по конкретните мерки:
1. По мярка 1.1.6.: Трансформиране на първична регистрация на ЮЛНЦ от съдебна в
административна и централизиране на първичен регистър на ЮЛНЦ в АВ чрез
цялостна електронизация на регистъра.
Както е видно от представения текст, към момента липсва напредък по подготовка за
прехвърляне на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел (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 годината 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.
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Промените в ЗЮЛНЦ бяха приети през пролетта на 2016г.

Също така, молим, когато се посочват гражданските организации, които са участвали в
процеса, това да става на база формални критерии – изпратени становища2 и участие в
работните групи.
2. По мярка 4А.1.1: Подобряване на качеството на провежданите обществени
консултации чрез подобряване 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
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, но не и 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 провеждане 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.
3. По мярка 4А.1.2. 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
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.
4. По Мярка 4А.1.3. Създаване на постоянна платформа за съвместно наблюдение и
оценка на изпълнение на плановете по ПОУ със заинтересованите страни
Некоректно е посочено, че има „ограничено изпълнение” – на практика няма никакво, както бе
пояснено по-горе.
5. Мярка 4а.1.4. Пилотно въвеждане на нов метод за 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 най-голяма степен изисква това.
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Български център за нестопанско право е единствената организация, която изпрати становище на
Информационния портал а обществени консултации по повод обявената а публично обсъждане на
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене,
съхраняване и достъп до търговския регистър на 27 юли 2017 г.

6. Мярка 4Б.1.1. Актуализиране на Стратегията за подкрепа развитието на гражданските
организации и приемане на нов план и отговорна институция за изпълнението й
Ясно е, че в последните години в България имаше честа смяна на кабинети, но това 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“.
Освен адресиране на горепосочените бележки и коректно отразяване на напредъка, ние
имаме няколко предложения, които, ако бъдат приети, могат да послужат за основа на
подобряване на диалога в изпълнение и мониторинг на Третия план. Те биха обезпечили поголяма прозрачност в изпълнение на плана и включват:
 Определяне на представител на администрацията за всяка от шестте тематични области
в Третия 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. Предлагаме на тези редовни
срещи да се обсъжда напредъка по изпълнението на конкретните мерки по области.
Също така, предлагаме първата такава среща да се проведе до края на 2017 г.
 Провеждане на годишни изслушвания за напредъка на изпълнението на Плана. В тази
връзка, през юни 2018 г. да се направи публичен преглед на първата година от
изпълнението на Третия план за действие на България. Добре е да се предвидят и
регионални изслушвания с цел информиране на заинтересованите групи в цялата
страна относно напредъка по изпълнението на Плана.

Надяваме се, че нашите коментари и предложения ще бъдат взети под внимание и ще се
радваме да обсъдим и други механизми за редовно и организирано взаимодействие между
гражданските организации и държавната администрация за успешното изпълнение на
Инициативата „Партньорство за открито управление“.

С уважение,
Български център за нестопанско право
Форум Гражданско участие

