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Предложения
за мерки и инициативи, които да бъдат включени в
ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА „ПАРТНЬОРСТВО ЗА ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ“

Уважаема госпожо Бъчварова,
Във връзка с изработването на четвъртия Национален план за действие в рамките на
инициативата „Партньорство за открито управление” имаме няколко конкретни предложения,
чиято цел е подобряване на диалога между гражданските организации и отговорните
администрации и институции на местно и на национално ниво.
Част от тях всъщност бяха включени и в третия Национален план за действие, но считаме, че
тяхното изпълнение все още не е постигнало заложените резултати. Затова предлагаме те
отново да се впишат като част от плана и за тяхното изпълнене да бъдат положени повече
усилия. Това са следните мерки:
Осигуряване на по-висока прозрачност на публичните финанси на местно ниво –
въвеждане на „граждански бюджет“ в различни общини;
Въвеждане на възможност за национална електронна подписка за национална и
местна гражданска инициатива, както и намаляване на бюрокрацията и количеството
лични данни, които се събират, и съпътстващо изменение на Закона за прякото участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление;
Създаване на постоянна платформа за съвместно наблюдение и оценка на изпълнение на
плановете по ПОУ със заинтересованите страни;
Актуализиране на Стратегията за подкрепа развитието на гражданските организации и
приемане на нов план и определяне на отговорен вицепремиер за изпълнението й.

Освен това, с оглед прозрачността и отчетността на изпълнението на мерките, предвидени в
Плана за действие, предлагаме следните механизми:


Определяне на представител на администрацията за всяка от тематичните области в
Четвъртия план, който да има ангажимент на всеки 3 месеца да организира среща с
представители на отговорните за изпълнението на мерките в съответната област
институции и заинтересованите граждански организации. Предлагаме на тези



регулярни срещи да се обсъжда напредъка по изпълнението на конкретните мерки по
области.
Да се въведе практиката на провеждане на годишни изслушвания за напредъка на
изпълнението на Плана.

С оглед навременното разработване и ефективното изпълнение на Плана за действие, ние
отново изразяваме готовността си да обсъдим заедно с експерти от АМС конкретни стъпки и
срокове за възможно най-скорошното създаване на така формулираната постоянна
платформа за съвместно наблюдение и оценка на изпълнението на плановете по ПОУ (или,
Форум на заинтересованите страни). Освен, че е сред изискванията на Глобалната
инициатива, такава платформа е необходима за подобряване на комуникацията и
координацията по изпълнението на мерките. Това ще даде импулс на осъществяването на
поетите от България ангажименти в рамките на инициативата и ще може да привлече човешки
и финансови ресурси.
Екип и партньори на нашата мрежа сме на разположение за среща в удобно за Вас време.
Надяваме се, че нашите предложения ще бъдат взети под внимание и ще се радваме да
обсъдим и други механизми за редовно и организирано взаимодействие между гражданските
организации и държавната администрация за успешното изпълнение на Инициативата
„Партньорство за открито управление“.
С уважение:
Ива Таралежкова, Форум „Гражданско участие“
Любен Панов, Български център за нестопанско право
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