БЪЛГАРИЯ

2030

П[10] [Институционална рамка]
● [10.1] [Добро управление в публичния
сектор]
Публичният сектор ще се развива чрез основните принципи на доброто управление.
Усилията ще бъдат насочени към инструменти за подобряване на съществуващата
управленска система, ефективност и устойчивост на решенията. Фокус е поставен
върху качеството на управленските решения, мониторинга на изпълнението им и
включването на обществото в двете фази.

Индикатори за изпълнение
наименование

източник

текуща
стойност

целева
стойност

средна
стойност в ЕС

Индекс за
конкурентоспособ
ност:
„Институции“

Световен
икономически
форум

22 място в ЕС
56.8 точки
(2019 г.)

13 място в ЕС
65 точки

65.3 точки

Индекс за
конкурентоспособ
ност:
„Ориентирано
към бъдещето
управление“

Световен
икономически
форум

13 място в ЕС
63 точки
(2019 г.)

10 място в ЕС
70 точки

64.3 точки

Индекс на
благосъстоянието:
„Управление“

The Legatum
Prosperity
Index

27 място в ЕС
(2019 г.)

13 място в ЕС

Н/П

SGI: Стълб
„Капацитет на
изпълнителната
власт“

Bertelsmann
Stiftung

4.7
(2019 г.)

6

6
(2019 г.)

Световна
банка

63
(2018 г.)

82

81.3
(2018 г.)

Управленска
ефективност, WGI

Области на въздействие
o [10.1.а] [Устойчиви и съгласувани политики]
Планирането на дейността и развитието на публичния сектор ще се фокусира върху
изграждането на стабилна и стегната стратегическа и институционална рамка на
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всички административни нива. С интегрирани и консолидирани институции
публичното управление ще бъде по-ефикасно и освобождаващо публичен ресурс.
Съотносими Цели за устойчиво развитие на ООН
Цел [№ 16] [Мир, правосъдие и силни институции]
- [Подцел № 16.6 Ефективни, отчетни и прозрачни институции на всички
нива]
Оценка на необходим
финансов ресурс
не е необходим

Източници на финансиране

не е приложимо

o [10.1.б] [Управление на изпълнението и отчетност]
Ще бъде установен ясен механизъм за целеполагане и каскадиране на целите на
всички нива (политики > отговорни институции > звена > служители). На база на
поставените цели ще се организира мониторинг и оценка на изпълнението,
обвързани с бюджетните политики. Констатациите и оценките ще послужат за
подобряване на отчетността на политиките пред обществото.
Съотносими Цели за устойчиво развитие на ООН
Цел [№ 16] [Мир, правосъдие и силни институции]
- [Подцел № 16.6 Ефективни, отчетни и прозрачни институции на всички
нива]
Оценка на необходим
финансов ресурс

Източници на финансиране

3 400 000 лв.

държавен бюджет/ЕСИФ

o [10.1.в] [Отворено управление]
Отвореното управление ще бъде разширявано чрез подобряване на
съществуващите дигитални инструменти, с които администрацията разполага. Ще
се разширят и дигиталните инструменти за гражданско участие в широк смисъл. Ще
се създадат регулярни практики за отворени врати и съвместни с гражданското
общество събития.
Съотносими Цели за устойчиво развитие на ООН
Цел [№ 16] [Мир, правосъдие и силни институции]
- [Подцел № 16.6 Ефективни, отчетни и прозрачни институции на всички
нива
- Подцел 16.7 Гъвкав, насърчаващ включването, участието и
представителността процес на вземане на решения на всички нива]
Оценка на необходим
финансов ресурс

Източници на финансиране
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[1 000 000 лв.]

[държавен бюджет/ЕСИФ]

o [10.1.г] [Адаптивно управление]
Ще се акцентира на практиките на адаптивното управление, като продължение на
принципа на отзивчивата администрация. Управленските решения ще се
актуализират след качествени промени в обществото, които ще бъдат констатирани
със статистически данни, признати фактически положения, икономически анализи
и прогнози, социологически проучвания и др. Администрацията ще прилага
трансформиращи мерки съгласно нови реалности и нови очаквания в обществото.
Съотносими Цели за устойчиво развитие на ООН
Цел [№ 16] [Мир, правосъдие и силни институции]
- [Подцел № 16.6 Ефективни, отчетни и прозрачни институции на всички
нива]
Оценка на необходим
финансов ресурс

Източници на финансиране

[3 000 000 лв.]

[държавен бюджет/ЕСИФ]

● [10.2] [Регулаторна политика в полза на
икономическото развитие]
Качеството на регулаторната рамка е от изключителна важност за повишаването на
икономическия растеж, подобряване ефективността на публичния сектор и повишаване
на доверието между гражданите, бизнеса и институциите. Коректното регулиране и
насърчаването на нови регулаторни подходи ще бъде ключово през следващия период.

Индикатори за изпълнение
източник

текуща
стойност

целева
стойност

Правене на бизнес

Световна
банка

24 място в ЕС
(2020 г.)

13 място в ЕС

Регулаторно
качество, WGI

Световна
банка

72.6
(2018 г.)

84

83.6
(2018 г.)

Световен
икономически
форум

10 място в ЕС
(2019 г.)

6 място в ЕС

Н/П

World Justice
Project

0.53
(2020 г.)

0.7

0.71
(2020 г.)

наименование

Индекс за
конкурентоспособно
ст: „Регулаторна
тежест“
Прилагане на
регулации, RLI

средна
стойност в ЕС
Н/П
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Области на въздействие
o [10.2.а] [Интелигентна регулаторна политика]
Ще се въведат основните стандарти за добро регулиране, формулирани от ОИСР.
Основна цел на политиката: съществено намаляване на административната тежест
за бизнеса, в съчетание с инструментите на електронното управление.
Съотносими Цели за устойчиво развитие на ООН
Цел [№ 16] [Мир, правосъдие и силни институции]
-

[Подцел № 16.6 Ефективни, отчетни и прозрачни институции на всички
нива]

Оценка на необходим
финансов ресурс

Източници на финансиране

[1 000 000 лв.]

[държавен бюджет/ЕСИФ]

o [10.2.б] [Административен контрол]
Ще бъде подобрена рамката на административния контрол за намаляване на
регулаторния натиск върху предприятията. Ще бъдат разработени инструменти за
съвместни инспекции за намаляване честотата на проверки от администрацията.
Съотносими Цели за устойчиво развитие на ООН
Цел [№ 16] [Мир, правосъдие и силни институции]
-

[Подцел № 16.6 Ефективни, отчетни и прозрачни институции на всички
нива]

Оценка на необходим
финансов ресурс

Източници на финансиране

[не е необходим]

[източник на финансиране]

● [10.3] [Електронно управление]
Електронното управление е основният двигател за цифрова трансформация на
публичните институции. Модерните цифрови технологии ще подпомогнат прехода
от институционално центриран подход в държавното управление към управление,
фокусирано върху нуждите на гражданите и бизнеса. В основата на тази
трансформация ще бъдат данните като основен капитал на електронното
управление, както и тяхната наличност и защита.
Индикатори за изпълнение
наименование

източник

текуща
стойност

целева
стойност

средна
стойност в ЕС
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Индекс за
развитие на
електронното
управление
(EGDI):

ООН

0.76
(2018 г.)

0.85

0.85
(2018 г.)

Потребители на
електронно
управление, DESI,
% от всички
интернет
потребители

EK

60.9
(2020 г.)

70

67.3
(2020 г.)

Предварително
попълнени
формуляри, DESI

EK

34.1
(2020 г.)

55

59.4
(2020 г.)

Пълнота на
онлайн услугите,
DESI

EK

79.4
(2020 г.)

90

89.8
(2020 г.)

Цифрови
публични услуги
за бизнеса, DESI

EK

92.6
(2020 г.)

95

87.6
(2020 г.)

Стълб „Индекс за
онлайн услуги“
(OSI),

Области на въздействие
o [10.3.a] [Управление, основано на данни]
Цифровата трансформация по отношение на електронното управление ще е
насочена към увеличаване на добавената стойност при използване на наличните
данни, като основен капитал на държавното управление. Чрез развитието и
прилагането на национална рамка за интелигентно управление на данните ще бъде
изградена устойчива екосистема на електронното управление реализираща
принципите на добро управление в модерна цифрова среда.
Съотносими Цели за устойчиво развитие на ООН
Цел [№ 16] [Мир, правосъдие и силни институции]
- Подцел № 16.6 Ефективни, отчетни и прозрачни институции на всички
нива]
Оценка на необходим
финансов ресурс
[501 000 000 лв.]

Източници на финансиране

[държавен бюджет/ЕСИФ]
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o [10.3.б] [Електронни административни услуги,
ориентирани към потребителя]
Ще се промени моделът на взаимодействие с гражданите и бизнеса по отношение
на предоставянето на публични услуги. Гражданите и бизнесът са основния фокус
на държавното управление. Те ще получават по подразбиране проактивни
персонализирани електронни административни услуги, когато същите им се
полагат.
Особено важен приоритет е и внедряването на националната схема за електронна
идентификация, както и разширяване на алтернативните средства, с които да се
предоставя възможност за електронна идентификация.
Съотносими Цели за устойчиво развитие на ООН
Цел [№ 16] [Мир, правосъдие и силни институции]
- Подцел № 16.6 Ефективни, отчетни и прозрачни институции на всички
нива]
Оценка на необходим
финансов ресурс
[400 000 000 лв.]

Източници на финансиране

[държавен бюджет/ЕСИФ]

o [10.3.в] [Мрежова и информационна сигурност]
Мрежовата и информационна сигурност е пряко свързана с доверието на
потребителите в електронните услуги. Безопасното и широко използване на
продукти и услуги, базирани на данни ще зависи от прилагането на най-високи
стандарти за киберсигурност. Необходимо е създаване на ефективна
институционализирана единна система за мониторинг на общото състояние на
киберпространството, за превенция и възстановяване от киберинциденти и за
анализ и противодействие на киберзаплахите.
Съотносими Цели за устойчиво развитие на ООН
Цел [№ 16] [Мир, правосъдие и силни институции]
- Подцел № 16.6 Ефективни, отчетни и прозрачни институции на всички
нива]
Оценка на необходим
финансов ресурс
[410 000 000 лв.]

Източници на финансиране

[държавен бюджет/ЕСИФ]

o [10.3.г] [Подобряване на обществените услуги]
[Описание:
Ще бъдат определени минимални стандарти за обществените услуги. Доставчиците
на обществени услуги (ДОУ) ще бъдат приобщени към принципите на електронното
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управление чрез присъединяване към хоризонталните
позволяващи служебен обмен на информация] (300 символа)

му

компоненти,

Съотносими Цели за устойчиво развитие на ООН
Цел [№ 16] [Мир, правосъдие и силни институции]
- Подцел № 16.6 Ефективни, отчетни и прозрачни институции на всички
нива]
Оценка на необходим
финансов ресурс

Източници на финансиране

[2 000 000 лв.]

[източник на финансиране]

o [10.3.д] [Електронно правосъдие]
[Описание:
Целта е способстване изграждането както на цялостната дигитализация на
българското правосъдие, така и до доизграждане на инфраструктура и свързване
на отделни електронни регистри и цифровизирането на актове в хода на
нотариалното производство.
Съотносими Цели за устойчиво развитие на ООН
Цел [№ 16] [Мир, правосъдие и силни институции]
- Подцел № 16.6 Ефективни, отчетни и прозрачни институции на всички
нива]
Оценка на необходим
финансов ресурс

Източници на финансиране

[48 900 000 лв.]

[ ЕС ]

● [10.4] [Развитие на правната среда]
За развитието на правната среда ще бъдат усъвършенствани съществуващото
законодателство, съществуващите инструменти за участие в процесите по вземане
на решения, рамката на свободно изразяване, инструментите за посрещане на
гражданските очаквания за отчетност на институциите и на възможностите за
гражданско и институционално образование.

Индикатори за изпълнение
наименование

източник

текуща
стойност

целева
стойност

средна
стойност в ЕС

Индекс на
благосъстоянието:
„Безопасност и
сигурност“

The Legatum
Prosperity
Index

27 място в ЕС
(2019 г.)

13 място в ЕС

Н/П
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Индекс на
благосъстоянието:
„Лични свободи“

The Legatum
Prosperity
Index

26 място в ЕС
(2019 г.)

13 място в ЕС

Н/П

Индекс на
благосъстоянието:
“Управление“

The Legatum
Prosperity
Index

27 място в ЕС
(2019 г.)

13 място в ЕС

Н/П

Индекс на
благосъстоянието:
Социален капитал

The Legatum
Prosperity
Index

24 място в ЕС
(2019 г.)

13 място в ЕС

Н/П

SGI:
„Демокрация“

Bertelsmann
Stiftung

5.6
(2019 г.)

7

7.1
(2019 г.)

SGI: „Отговорност
на
изпълнителната
власт“

Bertelsmann
Stiftung

6.2
(2019 г.)

6.7

6.7
(2019 г.)

Индекс за
върховенство на
правото

World Justice
Project

0.55
(2020 г.)

0.73

0.73
(2020 г.)

Световен
икономически
форум

20 място в ЕС
(2019 г.)

17-то място в ЕС

Н/П

Върховенство на
правото, WGI

Световна
банка

53.4
(2018 г.)

81

81
(2018 г.)

Право на глас и
отчетност, WGI

Световна
банка

59.1
(2018 г.)

83

82.8
(2018 г.)

Репортери без
граници

111
(2020 г.)

50

28 медиана ЕС
(2020 г.)

Индекс за
конкурентоспособ
ност: „Ефикасност
на правната рамка
при разрешаване
на спорове“

Свобода на
медиите

Области на въздействие
o [10.4.a] [Качество на нормативната рамка]
Ще бъде предложена нова обща законодателна рамка за нормативните актове,
съобразена с натрупаната съдебна практика и присъединяването към ЕС. Ще се
постави акцент върху предварителния контрол на проектите на закони за
съгласуваност с важни принципи и водещи политики. Ще се въведат дигитални
инструменти за създаване на досиета на нормативните актове с възможност за
проследяване на основните събития от процеса по приемането им. Осигуряване на
ползваеми версии на обнародваните актове.
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Съотносими Цели за устойчиво развитие на ООН
Цел [№ 16] [Мир, правосъдие и силни институции]
- [[Подцел № 16.6 Ефективни, отчетни и прозрачни институции на
всички нива
- Подцел 16.7 Гъвкав, насърчаващ включването, участието и
представителността процес на вземане на решения на всички нива]
Оценка на необходим
финансов ресурс

Източници на финансиране

[4 000 000 лв.]

[държавен бюджет/ЕСИФ]

o [10.4.б] [Защита на граждански права]
Ще бъде засилена ролята на практиката на Европейския съд по правата на човека в
нормативната рамка и административната практика. Ще бъде поставен акцент
върху предварителния контрол за съответствие на законите, инициирани от
изпълнителната власт ЕКПЧ. Ще бъде повишена активността на институциите по
отношение изпълнението на решенията на ЕСПЧ.
Ще бъде повишена прозрачността за делата пред ЕСПЧ, по което България е била
страна.
Съотносими Цели за устойчиво развитие на ООН
Цел [№ 16] [Мир, правосъдие и силни институции]
- [Подцел 16.10 Осигуряване на публичен достъп до информация и
защита на основни свободи в съответствие с националното
законодателство и международните договори]
Оценка на необходим
финансов ресурс

Източници на финансиране

[1 000 000 лв.]

[държавен бюджет/ЕСИФ]

o [10.4.в] [Правна сигурност]
Ще бъде развита правната рамка за оспорване на административни актове и
решения. Ще се включат съответни програми в училищата и университетите за
разясняване на правата на гражданите и механизмите за защита. Засилване на
отговорността на държавата за честата промяна на основни правни конструкции.
Повишаване прозрачността в дейността на квази-съдебните органи.
Съотносими Цели за устойчиво развитие на ООН
Цел [№ 16] [Мир, правосъдие и силни институции]
- [Подцел 16.3 Насърчаване на върховенството на правото на национално
и международно ниво и осигуряване на равен достъп до правосъдие]
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Оценка на необходим
финансов ресурс

Източници на финансиране

[300 000 лв.]

[държавен бюджет/ЕСИФ]

o [10.4.г] [Административно-наказателна политика]
Ще бъде създадена нова обща уредба на административните нарушения и
наказания и за тяхното установяване/налагане и механизмите за оспорването им..
Ще бъде създаден регистър за административно наказателната дейност, който ясно
да проследява санкционираните деяния и отменените и изискуеми наказания. Ще
бъде засилена обучителната рамка на служителите за преодоляване на пороците в
установяването на нарушенията и налагането на наказанията. Ще бъдат
инвентаризирани специалните административно-наказателни разпоредби.
Съотносими Цели за устойчиво развитие на ООН
Цел [№ 16] [Мир, правосъдие и силни институции]
- [Подцел № 16.6 Ефективни, отчетни и прозрачни институции на всички
нива]
Оценка на необходим
финансов ресурс

Източници на финансиране

[3 000 000 лв.]

[държавен бюджет/ЕСИФ]

o [10.4.д] [Медийна среда]
Ще се инициира дебат за ролята на държавата чрез своите активни и пасивни
действия за развитието на медийната среда в контекста на демократичните
ценности, правовата държава и медийния плурализъм. Ще се инициира дебат за
развитието на обществените медии, публичните разходи за отразяване на глобални
събития (напр. в областта на спорта). Ще бъдат насочени усилия към повишаване
прозрачността в собствеността на частните медии. Ще се дефинира понятието
„държавна реклама“ (включително общините и публичните предприятия) и на база
на което ще бъде създаден механизъм за прозрачност на публичните разходи за
реклама.
Съотносими Цели за устойчиво развитие на ООН
Цел [№ 16] [Мир, правосъдие и силни институции]
- [Подцел 16.10 Осигуряване на публичен достъп до информация и
защита на основни свободи в съответствие с националното
законодателство и международните договори]
Оценка на необходим
финансов ресурс
[не е необходим]

Източници на финансиране

[източник на финансиране]
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o [10.4.е] [Гражданско общество и гражданско
образование]
Ще бъдат развити инструментите за съвместно управление и въведени нови
инструменти за гражданско участие. Ще се развие гражданското образование в
училищата и университетите.
Съотносими Цели за устойчиво развитие на ООН
Цел [№ 16] [Мир, правосъдие и силни институции]
- [Подцел 16.10 Осигуряване на публичен достъп до информация и
защита на основни свободи в съответствие с националното
законодателство и международните договори]
Оценка на необходим
финансов ресурс

Източници на финансиране

[не е необходим]

[източник на финансиране]

● [10.5] [Интегритет в публичния сектор]
Ще бъде създадена обща рамка на поведение на служителите в публичния сектор.
Ще бъде засилена връзката на нарушенията на доброто професионално поведение
с дисциплинарната отговорност. Ще бъде създадена и рамка за защита на лица,
подали сигнали за непрофесионално поведение на служители от публичния сектор.
Ще бъде направен преглед за законоустановени практики на висока степен на
дискреция на административните органи. Ще се подобри подбора на служителите
в държавната администрация.

Индикатори за изпълнение
наименование

източник

текуща
стойност

целева
стойност

средна
стойност в ЕС

Индекс за
конкурентоспособ
ност: „Правна
рамка на
конфликта на
интереси“

Световен
икономически
форум

6 място в ЕС
(2019 г.)

5 място в ЕС

Н/П

Възприятие на
корупцията

Прозрачност
без граници

43
(2019 г.)

66

66
(2019 г.)

Индекс на
благосъстоянието:
“Управление”

The Legatum
Prosperity
Index

27 място в ЕС
(2019 г.)

13 място в ЕС

Н/П

Световна
банка

51
(2018 г.)

78

77.7
(2018 г.)

Контрол на
корупцията, WG
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Липса на
корупция, RLI

World Justice
Project

0.44
(2020 г.)

0.7

0.72
(2020 г.)

Ограничения
върху
управленските
правомощия, RLI

World Justice
Project

0.46
(2020 г.)

0.7

0.73
(2020 г.)

Области на въздействие
o [10.5.а] [Рамка за почтеност]
Създаването на обща Рамка на почтеност, която да включва стандарти,
инструменти, добри практики е основен фокус на тази ОВ. Етичното поведение на
длъжностните лица в публичния сектор е регламентирано в 34 нормативни акта на
националното законодателство, а спецификата му зависи до голяма степен от
организационните, институционалните и законовите характеристики на
съответната структура. Съществуват и повече от 20 специализирани (браншови и
др.) документа с подобно съдържание.
Съотносими Цели за устойчиво развитие на ООН
Цел [№ 16] [Мир, правосъдие и силни институции]
- [Подцел 16.5 Значително намаляване на корупцията и подкупите във
всичките им форми]
Оценка на необходим
финансов ресурс
[не е необходим]

Източници на финансиране

[източник на финансиране]

o [10.5.б] [Етична рамка на съдебната власт]
Прилагането на обективни и прозрачни процедури за назначаване както на
магистрати, така и на съдебни служители е от съществено значение за
гарантирането и поддържането на открита и прозрачна правосъдна система в полза
на обществото. Постигнатите към момента трайни показатели за обективност и
качество на атестациите, базирани на етика, професионален опит и квалификация,
ще бъдат надградени посредством усъвършенстването на системата за
наблюдение и оценка на прилагането на стандарти, свързани с етичната регулация.
Съотносими Цели за устойчиво развитие на ООН
Цел [№ 16] [Мир, правосъдие и силни институции]
- Подцел 16.5 Значително намаляване на корупцията и подкупите във
всичките им форми]
Оценка на необходим
финансов ресурс
[300 000 лв.]

Източници на финансиране

[ЕС]
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o [10.5.в] [Антикорупционна политика]
Превенцията и противодействието на корупцията са ключови елементи,
гарантиращи осигуряване на качеството на правовата държава и на дългосрочния
икономически растеж, конкурентоспособността и привличането на повече нови
инвестиции в страната. За осигуряване на работещи механизми, ще бъдат
предвидени интервенции по отношение на независимостта на съдебната власт и
намаляването на регулаторната и административната тежест в хода на
охранителното производство, както и ще бъдат предприети по-активни мерки с
антикорупционна насоченост.
Съотносими Цели за устойчиво развитие на ООН
Цел [№ 16] [Мир, правосъдие и силни институции]
- [Подцел 16.5 Значително намаляване на корупцията и подкупите във
всичките им форми]
Оценка на необходим
финансов ресурс

Източници на финансиране

[ 1 700 000 лв.]

[ ЕС ]

● [10.6] [Съдебна власт]
Целта на подприоритета е укрепването на независимостта на съдебната власт,
което е сред основните фактори, гарантиращи повишаване на доверието на
обществото и бизнеса и спазването на принципа на върховенство на правото.
Прозрачността, ефективността, равномерната натовареност на съдилищата,
етичната регулация и борбата с корупцията са ключови елементи, изграждащи
адекватния правораздавателен процес в едно развиващо се европейски общество.

Индикатори за изпълнение
наименование

източник

текуща
стойност

целева
стойност

средна
стойност в ЕС

Контрол на
корупцията, WG

Световна
банка

51
(2018 г.)

78

77.7
(2018 г.)

Върховенство на
правото, WGI

Световна
банка

53.4
(2018 г.)

81

81
(2018 г.)

Световен
икономически
форум

20
(2019 г.)

15

Н/П

Световен
икономически
форум

24 място в ЕС
(2019 г.)

21 място в ЕС

Н/П

Индекс за
конкурентоспособ
ност:
„Прозрачност на
бюджета“
Индекс за
конкурентоспособ
ност:
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„Независимост на
съдебната власт“
Индекс за
конкурентоспособ
ност: „Ефикасност
на правната рамка
при разрешаване
на спорове“

Световен
икономически
форум

20 място в ЕС
(2019 г.)

17-то място в ЕС

Н/П

Индекс за
конкурентоспособ
ност: „Право на
собственост“

Световен
икономически
форум

27 място в ЕС
(2019 г.)

21 място в ЕС

Н/П

Области на въздействие
o [10.6.а] [Прозрачност в съдебната система]
Гаранциите за сигурност и прозрачност в дейността на съдебната власт обхващат
широк кръг елементи, а именно: при постановяване на решенията; при бюджетната
процедура по отношение на съдебната власт; при разпределение на делата на
случаен принцип и при определяне на персоналния състав на отделните съдебни
състави. Повишаването на прозрачността ще позволи в по-широка степен
осъществяването на граждански контрол по въпроси от обществена значимост.
Съотносими Цели за устойчиво развитие на ООН
Цел [№ 16] [Мир, правосъдие и силни институции]
- [Подцел 16.6 Ефективни, отчетни и прозрачни институции на всички
нива]
Оценка на необходим
финансов ресурс

Източници на финансиране

[700 000 лв.]

[ЕС]

o [10.6.б] [Ефективност на съдебната система]
Необходимо условие за повишаване на доверието в съдебната система е
предприемането на действие за повишаване на ефективността в дейността ѝ, тоест
постигането на висококачествени и навременни съдебни решения. При това
предприетите действия ще бъдат в посока намаляване на продължителността на
съдебното производство; повишаване на процентното съотношение на решените и
висящите дела, изпълнение на съдебните решения, както и за намаление на дела
на решенията, които са отменени от по-горна инстанция.
Съотносими Цели за устойчиво развитие на ООН
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Цел [№ 16] [Мир, правосъдие и силни институции]
- Подцел 16.6 Ефективни, отчетни и прозрачни институции на всички
нива]
Оценка на необходим
финансов ресурс

Източници на финансиране

[800 000 лв.]

[ЕС]

o [10.6.в] [Балансирана натовареност на съдилищата]
Ще бъдат предприети усилия за надграждането на модела за оценка на
натовареността на съдилищата. Ще се предвиди надграждането на планирания в
Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
пакет от мерки за намаляване на натовареността, включително с помощта на
облекчаване на процесуални правила и засилено използване на алтернативни
форми за решаване на спорове.
Съотносими Цели за устойчиво развитие на ООН
Цел [№ 16] [Мир, правосъдие и силни институции]
- Подцел 16.3. Насърчаване на върховенството на закона на национално и
международно ниво и гарантиране на равен достъп до правосъдие]
Оценка на необходим
финансов ресурс

Източници на финансиране

[ 2 500 000 лв.]

[ЕС]

o [10.6.г] [Оценка на достъпа до правосъдие на
гражданите и бизнеса]
Професионалното, обективно и регулярно извършване на проучвания на
общественото мнение относно удовлетвореността от съдебната власт е от значение
не само за повишаване на доверието в българските съдилища и прокуратури, но и
оглед ранно идентифициране на конкретни проблеми и тяхното бързо овладяване.
Трябва да се планира както използването на стандарти за срочността, качеството и
достъпността на правораздавателната дейност, така и въвеждането на мерки за
засилване на участието на гражданите в правораздавателния процес.
Съотносими Цели за устойчиво развитие на ООН
Цел [№ 16] [Мир, правосъдие и силни институции]
- Подцел 16.3. Насърчаване на върховенството на закона на национално и
международно ниво и гарантиране на равен достъп до правосъдие]
Оценка на необходим
финансов ресурс
[200 000 лв.]

Източници на финансиране

[ЕС]
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o [10.6.д] [Пенитенциарна практика]
Съществено звено за реализиране на ефективна реформа на съдебната система на
страната е развитието и усъвършенстването на пенитенциарната система.
Предвиждането на надграждащи мерки по отношение на пенитенциарната система
ще осигурят прилагането на най-високите европейски стандарти за изпълнение на
наказанията, като същевременно ще гарантират в най-висока степен зачитането на
основните човешки права.
Съотносими Цели за устойчиво развитие на ООН
Цел [№ 16] [Мир, правосъдие и силни институции]
- Подцел 16.3. Насърчаване на върховенството на закона на национално и
международно ниво и гарантиране на равен достъп до правосъдие]
Оценка на необходим
финансов ресурс

Източници на финансиране

[42 000 000 лв.]

[ЕС]

o [10.6.е] [Детско правосъдие]
Целта е подобряването на институционалната рамка, като усилията ще бъдат
насочени към намаляване на регулаторната тежест, подобряване на качеството,
предвидимостта и устойчивостта на политиките на изпълнителната власт и на
нормативната среда, укрепване на независимостта на съдебната система.
Основен фокус е намаляването на административната тежест и повишаването на
качеството на предоставяните услуги.
Ключова насока в подобряването на институционалната среда в страната ще е
подобряването на качеството на провежданите от изпълнителната власт политики
чрез пълноценно прилагане на принципите на доброто управление.
Съотносими Цели за устойчиво развитие на ООН
Цел [№ 16] [Мир, правосъдие и силни институции]
- Подцел 16.3. Насърчаване на върховенството на закона на национално и
международно ниво и гарантиране на равен достъп до правосъдие]
Оценка на необходим
финансов ресурс
[200 000 лв.]

Източници на финансиране

[ЕС]
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