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КОНСУЛТАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИЯТА
1.1.

Въведение:
Националната програма за развитие България 2030 е рамков стратегически
документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни
документи, детерминиращ визията и общите цели на политиките за развитие
във всички сектори на държавното управление, включително техните
териториални измерения. Документът определя три стратегически цели, за
чието изпълнение групира правителствените намерения в пет области (оси) на
развитие и издига 13 национални приоритета.
С Решение № 33 на Министерския съвет от 20 януари 2020 г. бяха одобрени
Визия, цели и приоритети на Националната програма за развитие България
2030.
В продължение на действията по изготвяне на този рамков стратегически
документ, се открива настоящата обществена консултация. Тя е част от процес
по съставяне на мерки, които да бъдат включени в Приоритет 10
„Институционална рамка“ на Програмата.

1.2.

Цели на консултацията:
С цел максимална прозрачност и приобщаване на заинтересованите страни
към процеса по взимане на решения, консултацията е въз основа на изготвена
структура на Приоритет 10 „Институционална рамка“ от Националната
програма за развитие България 2030.
Заинтересованите страни имат възможността да се запознаят със структурата
на посочения приоритет и да направят предложения за включване на
конкретни мерки по областите на въздействие, които го съставляват.

1.3.

Консултационен процес:
Срокът за консултиране е 40 дни. В рамките на консултацията
заинтересованите страни могат да изразят своето мнение и да направят своите
предложения за определяне на конкретни мерки от областите на въздействие в
рамките на Приоритет 10 „Институционална рамка“ от Националната
програма за развитие България 2030.
Консултационният документ и въпросниците се публикуват на Портала за
обществени консултации www.strategy.bg/.
Желаещите да участват с предложения по настоящата консултация могат да го
направят чрез следните комуникационни канали:


Портал за обществени консултации (изисква се регистрация на
потребител чрез имейл);



Електронна поща: is.ivanov@government.bg;



Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/
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(изисква квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ).


Официална кореспонденция на адрес гр. София, П.К. 1594, бул.
„Дондуков“ № 1. Писмата следва да се адресират до дирекция
„Модернизация на администрацията“, администрация на Министерския
съвет.

Име на координатора на консултацията и контакти: Искрен Иванов, тел.: 02/
940 20 93, ел. поща: is.ivanov@government.bg.
В отговорите си заинтересованите страни следва да посочат името си, или
организацията, която представляват. Тази информация е необходима, за да
може след получаване на становищата и препоръките, да се анализира
правилно въздействието на предложените мерки върху съответната група
заинтересовани страни. Не е необходимо посочване на име на физическо лице,
когато заинтересованата страна е организация. Посочването на електронна
поща за обратна връзка е достатъчно.
1.4.

Относими документи и нормативни актове:


Решение № 33 на Министерския съвет от 20 януари 2020 г. за
одобряване на Визия, цели и приоритети на Националната програма за
развитие България 2030 и определяне на водещи ведомства за
детайлизиране на стратегията по отделните приоритети (и приложения
1, 2 и 3 към него);



Анализ на социално-икономическото развитие на страната след
присъединяването й към Европейския съюз;

2. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
Целта на приоритета ще 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 и
намаляване на риска от корупция, което ще подобри бизнес средата и
международната конкурентоспособност на икономиката. Успешното изпълнение на
интервенциите в посочените области ще адресират Цел 16 „Насърчаване на мирни и
приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие
за всички и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на
всички равнища“ от Целите за устойчиво развитие на ООН.
Всички заинтересовани страни се приканват да участват с предложения за конкретни
мерки, които да съставляват Приоритет 10 „Институционална рамка“ от Национална
програмата за развитие България 2030.
С цел по-добра яснота, прилагаме описание на структурата на Приоритет 10
„Институционална рамка“:
 Подприоритет 10.1 „Добро управление в публичния сектор“

2 | Страница

Обществена консултация  Национална програма за развитие: България 2030 






Област на въздействието 10.1.а „Устойчиви и съгласувани политики“
Област на въздействието 10.1.б „Управление на изпълнението и отчетност“
Област на въздействието 10.1.в „Отворено управление“
Област на въздействието 10.1.г „Адаптивно управление“

 Подприоритет 10.2 „Регулаторна политика в полза на икономическото развитие“



Област на въздействието 10.2.а „Интелигентна регулаторна политика“
Област на въздействието 10.2.б „Административен контрол“

 Подприоритет 10.3 „Електронно управление“






Област на въздействието 10.3.а „Управление, основано на данни“
Област на въздействието 10.3.б „Качествени административни услуги“
Област на въздействието 10.3.в „Мрежова и информационна сигурност“
Област на въздействието 10.3.г „Подобряване на обществените услуги“
Област на въздействието 10.3.д „Електронно правосъдие“

 Подприоритет 10.4 „Развитие на правната среда“







Област на въздействието 10.4.а „Качество на нормативната рамка“
Област на въздействието 10.4.б „Защита на граждански права“
Област на въздействието 10.4.в „Правна сигурност“
Област на въздействието 10.4.г „Административно-наказателна политика“
Област на въздействието 10.4.д „Медийна среда“
Област на въздействието 10.4.е „Гражданско общество и гражданско
образование“

 Подприоритет 10.5 „Интегритет в публичния сектор“




Област на въздействието 10.5.а „Рамка за почтеност“
Област на въздействието 10.5.б „Етична рамка на съдебната власт“
Област на въздействието 10.5.в „Антикорупционна политика“

 Подприоритет 10.6 „Съдебна власт“







Област на въздействието 10.6.а „Прозрачност в съдебната система“
Област на въздействието 10.6.б „Ефективност на съдебната система“
Област на въздействието 10.6.в „Балансирана натовареност на
съдилищата“
Област на въздействието 10.6.г „Оценка на достъпа до правосъдие на
гражданите и бизнеса“
Област на въздействието 10.6.д „Пенитенциарна практика“
Област на въздействието 10.6.е „Детско правосъдие“

3. ВЪПРОСИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ


Предложения за конкретни мерки по области на въздействия

Заинтересованите страни са поканени да предложат конкретни мерки за изпълнение
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по отделните области за въздействие. Предоставени са два начина:


Чрез формата (Приложение 1 към настоящия документ) и изпращане на
посочения адрес на ел. поща;



Чрез попълване на онлайн формата за предложения.

4. ДОКУМЕНТИ, СЪПЪТСТВАЩИ КОНСУЛТАЦИЯТА


Консултационен документ (настоящият документ);



Приложение № 1: Форма за предложения на заинтересованите страни за
конкретни мерки по области на въздействие



Решение № 33 на Министерския съвет от 20 януари 2020 г.



Проведена консултация на подприоритетите и областите на въздействие в
областта „Правосъдие“ на Приоритет 10 в периода 12 юни – 26 юни 2020 г.

* Всички получени предложения, независимо по какъв канал са получени, ще бъдат
публикувани на Портала за обществени консултации.
** Всички предложения ще бъдат публикувани във вида, в който са получени.
*** Авторите на предложенията ще бъдат видими, след публикуването на
предложенията.

4 | Страница

