БЪЛГАРИЯ 2030
Доклад
от проведена обществена консултация
по проект на Приоритет № 10 „Институционална рамка“
на Националната програма за развитие България 2030
I. Контекст
С Решение № 33 на Министерския съвет от 20 януари 2020 г. бяха одобрени Визия, цели и
приоритети на Националната програма за развитие България 2030. Структурата на
Националната програма за развитие България 2030 предвижда създаването на Приоритет
10 „Институционална рамка“. Целта на приоритета 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.
Съгласно т. 2 на решението и приложението към него водещи институции, за
разработването на приоритета са администрацията на Министерския съвет и
Министерството на правосъдието.
Съгласно т. 4 на решението отделните приоритети се изготвят съгласно образец,
приложение към решението.
Съгласно т. 5 на решението след изготвянето на първи проект на детайлизирани отделни
приоритети водещите институции провеждат обществени консултации със
заинтересовани страни, в т.ч. с Икономическия и социален съвет.
Съгласно т. 6 на решението след провеждането на обществените консултации отделните
приоритети се изпращат на Координационния комитет за управление, наблюдение,
контрол и отчитане на изпълнението на Националната програма за развитие: България
2020.
След одобряването на Националната програма за реформи България 2030 в цялост ще се
пристъпи към разработване на пакет от конкретни мерки, чрез изпълнението на които да
бъдат изпълнение заложените в националната програма цели.
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II. Обществена консултация на Приоритет 10
„Институционална рамка“
На 12 юни 2020 г. на Портала за обществени консултации е публикуван проект на
Приоритет 10 „Институционална рамка“ в частта относно съдебната власт. Срокът за
предложения е 14 дни – до 26 юни 2020 г. В срока на консултацията не са постъпили
предложения.
Линк към консултацията:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bgBG&Id=5225

На 04 август 2020 г. на Портала за обществени консултации е публикуван цялостен проект
на Приоритет 10 „Институционална рамка“. Срокът за предложения е 40 дни – до 13
септември 2020 г.
Разработен е Консултационен документ с онлайн въпросник, който заинтересованите
страни бяха на поканени да попълнят.
Линк към консултацията:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bgBG&Id=5365

III. Получени предложения:
Съгласно направеното уточнение в описанието на консултацията:
1) всички получени предложения, независимо по какъв канал са получени, ще бъдат
публикувани на Портала за обществени консултации
2) всички предложения ще бъдат публикувани във вида, в който са получен
3) авторите на предложенията ще бъдат видими, след публикуването на
предложенията.
Получените предложения са:

№
1.

Портал за обществени консултации:

3 бр.

Електронна поща:

5 бр.

Автор на предложението
Д‐р Гео Гатев
Ел. поща / 05 август 2020 г.

Предложения и становища
1. При изповядване на нотариални сделки да се премахне
изискването за попълване на декларации по чл. 264 и чл.
25, които изтичат на края на годината
1. Това се отнася и за пълномощни ‐ те вървят в
комплект с декларациите и изтичане на декларациите ги
прави неизползваеми

2 | Страница

БЪЛГАРИЯ 2030

Ел. поща / 06 август 2020 г.

Ел. поща / 09 август 2020 г.

2. информацията за семейно положение и др. в декл.
по ючл. 25 е служебно достъпна ‐ ЕСГРАОН който
нотариуса проверява
3. декларацията по чл. 264 е ненужна ‐ дори да се
декларира неистина, никой не проверява и няма
механизъм за налагане на санкции. Това товари сделката и
утежнява бизнеса
4. нововъведените декларации за заемане на висша
държавна служба също са поредно утежнение за бизнеса и
оскъпяват сделките
2. Всички банкови преводи към бюджета да бъдат
освободени от банкови такси
3. Предложение, свързано с връщане на старите такси за
делба на имоти.
До минаването на дадено землище към кадастъра, в ОСЗ се
вършеше делба на имоти ‐ например
разделяне на имот на 2 дяла струваше 2 х 7 = 14 лв.
Отнемаше около месец и поддържащата фирма на ОСЗ
правеше проекта, вземаше новите номера
на имота, вкарваше в база данни новите 2 имота и
издаваше скиците.
Понастоящем отнема почти два месеца, трябва човек сам
да си намери фирма която да му направи
проекта, тя контактува с кадастъра, изготвя проекта, след
което човек сам го внася в кадастъра и
взима готовите скици след половин месец. Цената ‐ 380 лв.
+ кадастрална такса за скиците около 20
лв ако не се лъжа.
Обмислям да заведа и дело ‐ цената е необоснована и не
отговаря на разходите за
административната услуга.
4.
Премахване на безсрочни арендни договори в
земеделието
С последните промени в ЗСПЗЗ останаха лобистките,
ограничаващи правото на частна собственост безсрочни
арендни договори, чието премахване и трансормиране в 5‐
годишни се иска с настоящето писмо.
Въпреки че бе премахната възможността 1 съсобственик
на малко идеални части от съсобствен имот да сключи
аренден договор за целия имот, не бе премахната
възможността да се сключват безсрочни арендни
договори,
а
вече
сключените
не
бяха
анулирани/трансформирани
в
срочни
по
административен път.
Това именно се иска днес.
Недопустимо е ограничаването на правото на собственост
върху съсобствения ми имот от недобросъвестен
съсобственик. Арендатори са прокарали този лобистки
закон/възможност за да си гарантират за вечни времена
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ползване на имота при условия ощетяващи останалите
съсобственици.
По този начин друг съсобственик, който иска да обработва
земята няма тази възможност.
2.

Д-р Мария Любенова
Ел. поща / 06 август 2020 г.

1. По повод стартирането допитване как да бъди намалена
бюрокрацията
(https://trud.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D
0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D
0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D
0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D
0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE/ ),
Ви изпращам линк към дисертационния ми труд, който е
защитен официално и предлага модел на комуникационна,
социална и бизнес иновация:
http://rd.swu.bg/acquisition-of-academicdegrees/phd/2014/maria-lubenova.aspx
Внедряването му не е сложен процес и на практика би
решило много проблеми.

3.

Атанас Кръстанов
Ел. поща / 11 август 2020 г.

1. Моето предложение е свързано с възможността да се
изгради платформа, по аналогия със 112 за
приемане, насочване и проследяване на жалби, сигнали и
др. към администрацията от граждани,
независимо от това към кое ведомство, институция,
община и др. е насочено. Веднъж генериран
сигнала, да се насочи към един или повече адресанти ( без
участие на подателя), касаещи сигнала,
както и да има възможност да се проследи движението и
реакцията на компетентните органи по
дадения сигнал.
Обратната връзка да има възможност да удостовери, кой е
получил сигнала, кога, какво е решено по
него, към кой е насочен, коя е последната инстатнция,
която взима решение, какво се предлага за
решаване на проблема и ако подателя не е доволен от
решението да има възможност само по един
първоначално кодиран номер да изпрати нов сигнал, като
проследи, къде е била прекъсната
връзката.
За повече подробности с удоволствие ще дам конкретни
предложения по тази тема.
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4.

Aziti
Портал
за
консултации
06 август 2020 г.

обществени

1. Нови договори
служители

за

държавните

и

общински

- да се изисква минимум практически опит в частния
сектор при кандидатстване в държавно или общинско
учреждение.
- да се изисква минимум практически опит в различни
сфери при кандидатстване в държавно или общинско
учреждение за управленчески пост.
- назначаване на (безработни) младежи като помощен
персонал (сянки) на държавни и общински служители на
управленски постове.
- държавните и общински служители да се назначават на
25%, 50% или максимум 75% и да работят минимум 25%
в дирекция от друга сфера като БЧК, пожарна, полиция,
инспекторат, паркове и гадини, чистота, справяне с и
предотвратяване на бедствия, образование, изхранване на
населението итн. Държавните и общински служители да
имат право на платен отпуск за квалификационни курсове,
като и за упражняване на дейност в извънредно
положение или при нужда.
- научните работници в държавни институти да се
назначават на максимум 75% и да работят минимум 25%
в дирекция от друга сфера като БЧК, пожарна, полиция,
инспекторат, паркове и гадини, чистота, справяне с и
предотвратяване на бедствия, образование, изхранване на
населението итн. Държавните и общински служители да
имат право на платен отпуск за квалификационни курсове,
като и за упражняване на дейност в извънредно
положение или при нужда.

09 август 2020 г.

- съветници на държавни служители да доказват
практически (доброволчески) опит от БЧК, пожарна,
полиция, инспекторат, паркове и гадини, чистота,
справяне с и предотвратяване на бедствия, образование,
изхранване на населението итн
2. Комуникационни проблеми на изпълнението на
ИнституционалнаТА рамка на ниско и високо ниво
Анкета
за
определяне
и
самоопределяне
на
комуникационните проблеми вътре в институция, в
дирекция, в звено и при комуникация с граждани по време
на изпълнение на ИнституционалнаТА рамка. Възможна
класификационна рамка
"заглушаване на пост"
"Китайски шушукане/ телефонна игра /руски скандал"
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"прекрасен телефон"
"безжичен телефон"
"Телефонът"
"Грешката става по-голяма, като преминава от уста в уста"
"шепнене игра" "Шепнеща игра"
"Съобщение игра"
"Гарванът струва десет"
"Счупена игра на телефон"
"глух телефон" или "мъртъв телефон"
5.

Димитър
Портал
за
консултации
07 август 2020 г.

обществени

1. Използвайте навсякъде абсолютните стойности на
индикаторите, вместо ранга на страната (мястото) в ЕС
Текущи и целеви
изпълнение

стойности

на

индикаторите

за

Използвайте навсякъде абсолютните стойности на
индикаторите, вместо ранга на страната (мястото) в ЕС.
С други думи, използвайте Score вместо Ranking.
Употребата на Ranking не е смислена по две причини:
- ако има спад в рамките на ЕС, а България запази
сегашната си стойност и изкуствено получи по-висок ранг,
това няма да означава, че е станала по-добра
- ако има всеобщо подобряване на състоянието в ЕС и
ляво наклонено J-разпределение на стойностите на
страните от ЕС, тогава същият и дори по-нисък ранг на
България няма да означава, че страната не се развила или
че положението се е влошило. Напротив - ако има
подобрение на абсолютните стойности, значи има
подобрение.
6.

Георги Тимнев

1. Опитът и образованието ми е в областта на
образованието и транспорта. Неразбираеми са промените
Електронен
консултационен в закон за движение по пътищата събирани идеи от пазара
документ, публикуван в Портала и лобизъм. Защо при наличие на специален закон за
за обществени консултации
професионалното образование и обучение , професиите
водачи на МПС са отговорност на ИААА? Всички министри
11 август 2020 г.
без изключение на МТИТС обвиняват екипа на ИААА в
корупция, но сменяте министрите, а не екипа? Къде
нотариуси участват в пазара на автомобили? Къде БЧК
печели от задължително обучение на кандидат-водачи на
МПС?
2. Татарчев при поредния скандал с корумпирани
служители на ИААА посочи, като причина прекалено много
отговорности в агенцията, но партиите не обръщат
внимание на експертите, а действат по идеите на
заинтересованите от бизнеса с обучение и изпити фирми,
които освен собствения интерес не се интересуват от нищо
друго.
3. Масово администрациите нарушават Директива на ЕС за
услугите на вътрешния пазар и българските закони
произтичащи от нея, като искат от гражданите копия на

6 | Страница

БЪЛГАРИЯ 2030
документи издадени от тях, намиращи се при тях или друг
орган в страната, като дипломи, документи за
автомобилни газови устройства, платени данъци и такси,
актуално състояние на фирма и други документи , като
стимулират фалшификаторите на документи. Да този
момент няма наказани служители за това нарушение,
въпреки предвиденото наказания глоба 5 000-10 000лева.
4. Вместо законите и подзаконовите актове да следват
живота, да работят за данъкоплатците, администрацията
си създава заетост и ги тормози. Например вместо ИААА да
възложат на експерти актуализацията на изпитите по
теория , да постигнат ефективност от съществуването на
агенцията , тормозят фирмите с разрешение за обучение
на кандидати за водачи на МПС. Защо инструкторите са
застрашени с глоби от 2000-7000 лева за неуточнени
нарушения, а предоставилите МПС на пиян/дрогиран
водач от 150 лева? Всички тестове в закон за движение по
пътищата пречат на кандидатите за водачи на МПС и
фирмите да работят, противоречат на световните
практики и нямат място в този закон, защото има
специален закон за професионално образование и
обучение , каквито са професиите водачи на МПС.
5. Съседна Румъния има много по-строга и ефективна
система за събиране на глоби от България, но жертвите по
пътищата са повече от жертвите по българските пътища?
Проблемите
с
образованието,
начина
на
мислене/поведението не се решават с наказания и
принудителни мерки. Следствие на некомпетентната
политика на правителството и корупцията/регулациите в
администрациите месечно по пътищата загиват средно по
50 човека, 600 годишно. Милиарди са загубите от убийства
и жертви по пътищата, щетите по икономиката от
катастрофи.
6. За съжаление администрациите първо измислят
причини за наказания и принудителни мерки, а след това
се оплакват, че нямат достатъчно служители да
контролират пречките създадени от тях. Така излиза, че е
вярна приказката за държавните служители , че пречат за
да взимат или пречат и не взимат. Оценките за
въздействие са проформа, придружаващ документ за
предложения законопроект , за който няма орган да го
провери.
7. Няма връзка между администрациите, разчитат на
хартиени документи, техни копия, мързела пречи на
служителите да издирят документа от органа, който го е
издал, без проверка може лесно да бъдат подведени от
фалшификат изготвен на домашен компютър от дете.
8. Най-добрата администрация е тази, от която нямаме
потребност, работи без да чувстват гражданите нейното
съществуване. Като добър пример мога да дам
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електронното изчисление на годишните данъчни
декларации. Винаги има проблем, когато служител иска от
данъкоплатците документ , защото документите издава
администрацията. Дори в декларациите изброяваме
документи издадени от държавни или общински органи?
9. Бих пожелал по-добра връзка между администрациите,
но ми е трудно да цитирам съществуваща връзка между
администрациите в полза на данъкоплатците?
10. Всяка година в ИААА има скандал с обвинен в корупция
служител , но сменят министъра подал сигнала за
проблемите, вместо да променят структурата , да намалят
отговорностите на агенцията, въпреки , че дублират някои
министерства, като МОН и МВР?
11. Прекалено много са делата срещу административни
актове, които пречат на бизнеса. Намалението на
регулациите намалява корупцията и работата на съда.
Неясните тестове в закон за движение по пътищата ,
особено пречките за обучение и изпити на кандидатводачи на МПС стимулират събирането на "такса
спокойствие" с която е популярна агенцията и
скандализират дори съдиите.
12. Римското право: Което не е забранено е разрешено, ще
направи по-разбираеми за обикновения човек законите.
Доброто за едни , не е задължително добро и правилно за
други. Парадокс е само в България изискване за диплома
към кандидатите за водачи на МПС, еднакъв
задължителен за всички кандидати пакет от услуги. Това е
нарушение правата на гражданите за свободно договаряне
условията на услугите с учебните центрове. Защото ИААА
не са в състояние да актуализират съдържанието на
изпитите и няма никакъв контрол върху тях?
13. Страните с традиции в пазарната икономика и правата
на човека естествено имат няколко пъти по-малко жертви
на милион жители по пътищата. Наказанията и принудата
винаги са израз на безсилие от администрацията.
14. България е единствена в света , без предмет по пътна
безопасност в училищата. Дори изучаваната в училищата
теория се признава за премината теория за изпити на
кандидатите за водачи на МПС в някои страни, като така
стимулират учениците да учат в клас. Явно е по-ефективен
начин за привличане , от глоби, изискване за диплома и
принуда. За съжаление тук предпочитат всяка година да не
влизат в училище около 30 мъртви деца, някои убити от
собствените си родители по пътищата.
15. При всеки избори виждаме един и същи лица,
политбюро да партията на първите банки? Необходима е
мандатност на депутатите за да има еволюция, вместо
революция. Същата работа , като Народното събрание
може да върши едно експертно правителство с укази и
постановления. България е с население, колкото един
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голям град, излишни са 240 депутата с екипи , сграда и
разходи за милиарди годишно.
16. Избори за главни прокурори по области. Грамотни
закони, ясни, неподлежащи на тълкуване текстове за да
няма съмнения в съдебната власт.
17. По-малко регулация за данъкоплатците, защото
пречките са повод за корупция. По-малко, но работеща
администрация. Премахване пенсионерите, заедно с
техните щатни бройки чер промени структурите на
администрациите.
18. По-малко нормативни документи , защото си
противоречат и създават причини за корупция.
19. По-малко пречки за бизнеса, за да няма толкова
обжалвания на административни актове.
20. Всяка присъда има две страни, доволни и недоволни.
Некомпетентни хора не е редно да правят оценка на неща ,
от които не разбират.
21. Който не строи училища строи затвори.
7.

Български
център
нестопанско право

за 1. Създаване на консултативен механизъм, чрез който
граждани и организации на граждани да могат да
консултират публичния сектор по въпроси, свързани с
Ел. поща / 14 септември 2020 г.
развитието му.
2. Включване на неправителствени организации в
осъществяването на предвидения в областта на
въздействие мониторинг и оценка
3. Изработване на нова стратегия за подкрепа развитието
на гражданските органзиации и план за нейното
изпълнение
4. Създаване на единен портал за лесен и сигурен достъп
на гражданите до информацията с възможност за участие
в процеса, свързан с разработването, консултирането,
прилагането, отчитането и мониторирането на политики
и нормативни регулации във всяка от обществените сфери
на управление.
5. Да се предвиди и съществено намаляване на
административната тежест за организации на гражданите
(ЮЛНЦ), а не само за бизнеса
6. Да се предвиди намаляване на регулаторния натиск
върху организации на гражданите (ЮЛНЦ), а не само върху
предприятията
7. Да се предвиди организации на гражданите (ЮЛНЦ) да
имат активно участие при събиране на данни
8. Мерки за осигуряване на лесен достъп на гражданите и
организации на гражданите (ЮЛНЦ) до данните, които се
използват от администрацията
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9. Данните да се предоставят на гражданите и
организации на гражданите (ЮЛНЦ) в машинно четим
формат, който позволява копиране и търсене в документа.
10. Да се предвиди организации на гражданите (ЮЛНЦ)
също да бъдат включени в изброените субекти, фокус на
държавното управление (а не както е предложено – само
гражданите и бизнеса)
11. Законопроекти и свързани с тях документи да са
достъпни в машинно четим формат, който позволява
търсене в документа и копиране на части от него
12. Да се предвидят стандарти за предварителен контрол
за съответствие на законите не само с ЕКПЧ, а и с
останалите документи и механизми за защита на правата
на човека, с които България е обвързана.
13. Да се включат неправителствени организации с
дейност в съответната област в разяснителните кампании
относно правата на гражданите и механизмите за защита
14. Включване на неправителствени организации в дебата
за развитие на обществените медии
15. Създаване на механизъм за ефективно включване на
неправителствени организации в осъществяване на
гражданското образование в училищата и университетите
16. Създаване на ефективни механизми, които да
гарантират разглеждане на и произнасяне по жалби на
граждани и неправителствени организации, свързани с
нарушения на етични правила
17. Създаване
на
ефективен
механизъм,
даващ
възможност на неправителствени организации да
осъществяват мониторинг върху изпълнението на
антикорупционната политика
18. Допитване до неправителствени организации при
изготвяне на проучванията, предвидени в областта на
въздействие
19. Създаване на ефективни механизми за гарантиране
правото на сдружаване на лица, изтърпяващи наказание
лишаване от свобода
20. Разработване на процесуални правила, щадящи децата
21. Обучения
на
магистрати
с
участие
на
неправителствени организации, осъществяващи дейност,
свързана с деца

Предложенията ще бъдат включени в плана за действие към Националната програма за
развитие България 2030 г. след нейното приемане от Министерския съвет.
Планът за действие по Приоритет 10 „Институционална рамка“ ще бъде подложен на
допълнителни обществени консултации.

10 | Страница

БЪЛГАРИЯ 2030
IV. Национална програма за развитие „България 2030“
След обобщаването на всички приоритети, Националната програма за развитие „България
2030“ е приета с Решение № 25 по Протокол № 87 от заседанието на Министерския съвет,
проведено на 02 декември 2020 г. (Протокол № 87.25). Съгласно решението към
програмата е приложен и Анализ на социално-икономическото развитие на страната след
присъединяването ѝ към ЕС.

Линк към Национална
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bgпрограма за развитие
BG&Id=1330
„България 2030“
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