Нови ангажименти в рамките на Втория план за действие на Република
България за участие в Инициативата „Партньорство за открито управление“
(ПОУ)
Ангажимент
УСЪВЪРШЕНСТВАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Министерството на правосъдието,
Водеща институция
Министерския съвет (МС)
Други
включени
действащи
лица

Правителство
Гражданско
общество,
частен
сектор

Да

Статукво или
проблем/въпрос, който
трябва да бъде адресиран

Настоящата система предвижда сравнително тесен
кръг от лица, които са задължени да подават
декларации за конфликт на интереси и имущество,
както и недостатъчен обем информация, събиран чрез
декларациите. Липсва последователна практика за
проверка на декларираните данни

Основна цел

По-висока степен на превенция на възникване на
конфликт на интереси

Предизвикателство пред
ПОУ, което трябва да бъде
адресирано посредством
съответен ангажимент

Засилване на обществения морал

Ангажиментът има ли връзка
с извършването на напредък
по отношение на:

Прозрачност

Отговорност
(отчетност)

Обществено участие

Да

Да

Да

Проверими и измерими мерки (цели) за
изпълнение на ангажимента
Въвеждане на нова структура за
обработка на декларациите за конфликт
на интереси и на имущество, която
включва
следните
основни
нови

Нов или
съществуващ
ангажимент

Начална
дата

Крайна
дата

Да

01.12.2015 г.

31.12.2016 г.
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принципи и елементи:
- Пълна
електронизация
на
обработката на двата вида декларации;
- Обхващане
чрез
електронни
декларации на държавните служители от
централната власт и териториалната
администрация;
- Разширяване на обема информация,
събирана чрез декларациите, с цел
подобряване на анализа на риска и
разкриване на корупционни деяния;
- Възлагане
на
отговорности
по
събиране и първоначална обработка на
декларациите на инспекторатите и на
областната администрация;
- Правомощия за одит и проверка на
декларациите на висшите държавни
длъжности,
както
и
разширени
правомощия за данъчни и банкови
тайни;
- Възлагане
на
одитиране
на
декларациите с установен риск на НАП за държавните служители
Ангажимент
ВЪВЕЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ И ПРАКТИКА НА СЪДИЛИЩА, ОРИЕНТИРАНИ КЪМ
РЕШАВАНЕ НА КОНКРЕТНИ ПРОБЛЕМИ В БЪЛГАРИЯ
Водеща институция
Други
включени
действащи
лица

Министерството на правосъдието

Правителство
Гражданско
общество,
частен сектор

Статукво или
проблем/въпрос, който
трябва да бъде адресиран

Да

Българският съд оставя усещането за „технократско“, по
„буквата на закона“ правораздаване. Независимо, че
последиците от съдебното решение излизат извън
пределите на съда, той не е интегриран с другите местни
публични институции, от които зависи ефективната защита
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на уязвимите социални групи и преодоляването на
социалното неравенство – здравеопазване, социална
работа, публичен ред, образование, култура и др.
Липсват умения у съдиите за адекватно третиране на
представители на различни уязвими социални групи
(например: деца, наркозависими, лица, страдащи от
душевни заболявания, и др.), участващи в съдебния
процес или, ако са налице такива умения, то те са
интуитивно развити
Основна цел

Необходимост от осъзнаване на разбирането за съда като
организация в определен социален контекст. Това важи
особено силно за първоинстанционните съдилища

Предизвикателство пред
ПОУ, което трябва да бъде
адресирано посредством
съответен ангажимент

Подобряване на обществените услуги

Ангажиментът има ли
връзка с извършването на
напредък по отношение на:

Прозрачност

Отговорност
(отчетност)

Обществено участие

Да

Да

Да

Проверими и измерими мерки (цели) за
изпълнение на ангажимента
Изработване на методология за работа на
съдии с лица от уязвими социални групи,
основана на емперични проучвания и
знания, предоставени от американски
експерти/съдии по модела на т.нар.
„съдилища, ориентирани към решаването
на проблеми“ (problem-solving courts).
Конкретни измерими индикатори могат да
бъдат:
- Брой участващи експерти;
- Брой участващи съдии;
- Налична методология;

Нов или
съществуващ
ангажимент

Начална
дата

Крайна дата

Да

01.06.2015 г.

31.12. 2016 г.
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Ангажимент
ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ
ПОРЪЧКИ
Водеща институция
Правителство
Други
включени Гражданско
действащи общество,
частен
лица
сектор

Министерството на икономиката
Да
МТИТС, Министерството на финансите,
Министерството на здравеопазването, МС, ЕСМИС,
НСОРБ и др.

Статукво или
проблем/въпрос, който
трябва да бъде адресиран

Настоящата система за провеждане на обществени
поръчки носи риск от злоупотреби поради все още
силния субективен елемент, недостатъчна прозрачност
и липса на стандартизирани работни процеси при
осъществяване на определени етапи от процедурите

Основна цел

Улеснен достъп и намалени бюрократични изисквания
и разходи за участие в процедури за обществени
поръчки за бизнеса и създаване на възможност за
ефективен публичен контрол с цел избягване на
злоупотреби

Предизвикателство пред
ПОУ, което трябва да
бъде адресирано
посредством съответен
ангажимент

Подобряване на обществените услуги
По-ефективно управление на публичните средства

Ангажиментът има ли
Прозрачност
връзка с извършването на
напредък по отношение
Да
на:

Отговорност
(отчетност)

Обществено участие

Да

Да

Проверими и измерими мерки (цели) за
изпълнение на ангажимента

Нов или
съществуващ
ангажимент

Начална
дата

Крайна
дата

Промени в Закона за обществените
поръчки, регламентиращи провеждане
на процедури по възлагане на
обществени поръчки по електронен път

Нов

01.03.2015 г.

01.03.2016 г.
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Въвеждане на Единен национален
портал за електронни обществени
поръчки, поетапно въвеждане на
различните стадии от процеса на
електронно възлагане

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

Въвеждане на модул за електронно
обявяване

Ангажимент
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЛЗВАЕМОСТТА НА ПУБЛИКУВАНИТЕ ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА
ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА)
Водеща институция
Други
включени
действащи
лица

Министерството на финансите, МС

Правителство
Гражданско
общество,
частен
сектор

Да

Статукво или
проблем/въпрос, който
трябва да бъде адресиран

Публикуваните в момента данни са в разнороден
формат и представят твърде обобщена картина на
плащанията, което представлява бариера за ползването
им от по-широк кръг потребители, тъй като изисква
допълнителна експертиза и ресурс за вторична
обработка

Основна цел

Постигане на по-високо
прозрачност и отчетност

Предизвикателство пред
ПОУ, което трябва да бъде
адресирано посредством
съответен ангажимент

Засилване на обществения морал

равнище

на

фискална

По-ефективно управление на публичните средства
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Ангажиментът има ли
връзка с извършването на
напредък по отношение на:

Прозрачност

Отговорност
(отчетност)

Обществено участие

Да

Да

Да

Проверими и измерими мерки (цели) за
изпълнение на ангажимента

Нов или
съществуващ
ангажимент

Въвеждане на единен формат на
публикуване на данните от различните
ведомства и единна точка за сваляне на
данните

Нов в
рамките на
01.06.2015 г. 31.12.2015 г.
инициативата

Начална
дата

Крайна дата

Ангажимент
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА ПО ВЪЗЛАГАНЕ
И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА
УНИФИЦИРАНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ПРАКТИКА ЗА КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ
Водеща институция
Други
включени
действащи
лица

Министерство на финансите, АДФИ

Правителство
Гражданско
общество,
частен
сектор

Да

Статукво или
проблем/въпрос, който
трябва да бъде адресиран

Твърде разнородна практика на последващ контрол и
липса на последователно усилие за анализ на
установените нарушения с оглед на очертаване на зони
на висок риск и адресиране на повтарящи се нарушения

Основна цел

Подобряване на последващия контрол върху дейността
по възлагане и изпълнение на договори за обществени
поръчки и въвеждане на унифицирана последователна
практика за контрол и отчетност

Предизвикателство пред
ПОУ, което трябва да бъде
адресирано посредством
съответен ангажимент
Ангажиментът има ли

Подобряване на обществения морал
По-ефективно управление на публичните средства
Прозрачност

Отговорност

Обществено участие
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връзка с извършването на
напредък по отношение на:

(отчетност)
Да

Да

Да

Проверими и измерими мерки (цели) за
изпълнение на ангажимента

Нов или
съществуващ
ангажимент

Разработване на ръководство за
унифициране на последващия контрол
(избягване припокриването на
проверките и еднакво третиране на
нарушенията от контролните органи)

Нов в
рамките на 01.06.2015 г.
инициативата

Анализ на установените нарушения
(включително конфликт на интереси) във
връзка с възлагането на обществени

Начална
дата

Крайна дата

31.12. 2015 г.

Нов в
01.06.2015 г. 31.12.2015 г.
рамките на
инициативата

поръчки и наложените санкции в тази
връзка

Въвеждане на индикатори и система за
периодично отчитане на нарушенията в
практиката по наложените
административни наказания

Нов в
юли 2014 г.
рамките на
инициативата

декември
2016 г.

