МЯРКА

Дейности за изпълнение
на мярката

Период на
изпълнение
на дейността

Необходим
финансов
ресурс
(лв.)

Източник на
финансиране

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение (текущ,
междинен - 2018 г., целеви- 2020 г.)

Отговорни институции
Водещ

Партньор

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 1: ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА
1.1. Създаване на устойчива нормативна рамка
Повишаване на
прозрачността и
публичността в
процеса на
разработване на
политики
Усъвършенстване
на практиката по
провеждане на
публични
консултации на
Портала за
обществени
консултации
www.strategy.bg

Провеждане на
информационни
кампании за стимулиране
на участието на граждани,
бизнес и НПО в процеса
на обществени
консултации
Извършване на
структурирани
обществени консултации
чрез консултационни
документи

Разширяване на участието
на заинтересовани страни
в процеса на консултации
и повишена активност на
Портала за обществени
консултации

2016-2020 г.

60 000

ОПДУ

Повишена информираност с
цел стимулиране на участието
на граждани, бизнес и НПО в
процеса на обществени
консултации

Брой проведени информационни
кампании:
Текущ: 0
Целеви: 5 (2018 г.)

АМС

Всички
министерства

2016 - 2020 г.

600 000

ОПДУ

Подобрен процес на
обществено консултиране;
Повишен капацитет на
служителите в
администрацията за
извършване на структурирани
и активни обществени
консултации;

Процент извършени обществени
консултации, придружени с
консултационни документи:
Текущ: 0 % (2007- 2014 г.)
Междинен: 25% от всички
консултации (2018 г.)
Целеви: 50% от всички консултации
(2020 г.)

АМС

Всички
заинтересовани страни

Увеличена прозрачност при
разработването на политики.

Брой постъпили предложения и
коментари в структуриран вид:
Текущ: 0
Междинен: 100 годишно (2018 г.)
Целеви: 500 годишно (2020 г.)
Брой обучени служители:
Текущ: 0 обучени
Междинен: 200 обучени (2018 г.)
Целеви: 600 обучени (2020 г.)
Извършенa 1 актуализация на
портала – 2017 г.

2016-2018 г.

300 000

ОПДУ

Подобрена интуитивност на
Портала за по-добра
комуникация със
заинтересованите страни;
Улеснено взаимодействие
между администрацията и
гражданите и бизнеса през
Портала за обществени
консултации.

АМС

Брой годишни посещения на Портала
за обществени консултации:
Текущ: 167, 226 (2013 г.)
Междинен: 2018 г. – увеличение с
50%
Целеви: 2020 г. – увеличение със
100%
Процент нормативни актове,
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МЯРКА

Дейности за изпълнение
на мярката

Структуриране на
взаимодействието между
държавата и
заинтересованите страни
– НПО

Период на
изпълнение
на дейността

2015-2016 г.

Необходим
финансов
ресурс
(лв.)

Източник на
финансиране

Не са
ДБ
необходими
допълнителни
средства

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение (текущ,
междинен - 2018 г., целеви- 2020 г.)

Отговорни институции
Водещ

Въведена активна
регистрация на НПО;

подложени на обществено
обсъждане на Портала за
обществени консултации
www.strategy.bg:
Текущ: 40% (2013 г.)
Междинен: 75% (2018 г.)
Целеви: 90% (2020 г.)
Брой регистрирани организации,
участващи в процеса на обществени
консултации:
Текущ: неприложимо
Междинен: 200 организации (2018 г.)
Целеви: 400 организации (2020 г.)

Партньор

АМС,
МП

2.3. Партньорство за по-добра регулаторна среда

Прехвърляне на
публични функции
на правни субекти
и администриране
на регулаторни
режими към
браншови
организации

3.2.

Анализ на разходите и
2016-2018 г.
400 000
ОПДУ
ползите от вече
аутсорсвани дейности и
оценка на необходимостта от разширяване на
възложените на частни
фирми и/или браншови
организации общи административни дейности и
идентифициране и извеждане на публични
функции от публичния
сектор
Прехвърляне на
2015 – 2020 г. Не са
ДБ
администрирането на
необходими
някои регулаторни
допълнителни
режими към браншови
средства
организации
Усъвършенстване на мониторинга и оценката на провежданите политики

Оценка на публичните
разходи

Изготвен анализ

АМС

Определени регулаторни
режими, които да бъдат
прехвърлени за
администриране от браншови
организации

Регулаторни режими, прехвърлени
за администриране от браншови
организации

АМС,
МИ
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МЯРКА

Усъвършенстване
на мониторинга и
оценката на
провежданите
политики

Дейности за изпълнение
на мярката

Провеждане на инициативи за подобряване на
уменията на администрацията за извършване на
съвместен мониторинг и
оценки с НПО-та

Период на
изпълнение
на дейността

Необходим
финансов
ресурс
(лв.)

Източник на
финансиране

2016–2020 г.

750 000

ОПДУ

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение (текущ,
междинен - 2018 г., целеви- 2020 г.)

Отговорни институции
Водещ

Засилен капацитет на
администрациите и НПО за
извършване на оценки на
провежданите политики

Брой обучени по мониторинг и
оценка на политики:
Текущ: 0
Целеви: 1500

Партньор

ИПА
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