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НА ВНИМАНИЕТО НА: 

Г-Н КРАСИМИР БОЖАНОВ  

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 

АДМИНИСТРАЦИЯТА“ В АМС 

 

Относно: Проект на ПМС за координация на участието на Република България в 

глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“, публикуван на 

www.strategy.bg 

 

Уважаеми г-н Божанов, 

 

Обръщаме се към Вас от името на сдружение „Форум Гражданско Участие“ (ФГУ), 

обединение на над 100 граждански организации от цялата страна, работещи за 

подобряване на взаимодействието между граждани, организации и институции на 

местно и на национално ниво. С настоящото писмо предлагаме становище от името на 

нашите членове по повод публикувания в портала за обществени консултации проект 

на ПМС, касаещ създаването на механизъм за координация на участието на страната 

ни в глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“. 

Имайки предвид, че откритото управление гарантира прозрачност и гражданско участие 

в процесите на вземане на решения, считаме, че проектът на постановление, макар и 

закъснял, е стъпка в посока качественото членство на България в инициативата. 

Изпращаме ви нашите коментари и препоръки в следните насоки: 

Една от основните функции на Съвета е провеждането на консултативен процес, 

включващ максимално широк кръг заинтересовани страни. Поради това считаме, че 

трябва ясно да се разпишат стъпките за включване на организациите на 

гражданското общество и бизнеса в процеса на разработване на Плана за 

действие, в неговото изпълнение и оценка, както и в работата на Съвета. 

Според нашите наблюдения, инициативата „Партньорство за открито управление“ не е 
позната и популярна сред българското общество. Според нас, от Съвета и неговите 
членове се очаква да  популяризират инициативата и отвореното управление по 
принцип, с цел повишаване общественото разбиране за демократично и открито 
управление, споделяне на работещи практики от други страни и насърчаване на 
активността на гражданите в търсене на положителна промяна в българските 
институции. 

 
Ето и нашите конкретни предложения, които да бъдат интегрирани в ПМС: 

- Да се разпише механизъм за определяне на участниците, представители на 
ЮЛНЦ, гарантиращ равнопоставеност между членовете, включително - и като 
брой; 

- Създаване на Пътна карта към ПМС, осигуряваща прозрачност и взаимодействие 
между всички заинтересовани страни в разработването на Плана за действие;  
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- Ясно формулиран консултативен процес при изпълнение и отчитане на плана;  

- Осигуряване на публичност на работата на Съвета с цел обществена 
информираност и разписване на ясни процедури при възлагането на 
информационни кампании на подизпълнители; използване на специалната 
секция в портала за обществени консултации strategy.bg; 

- Планът за действие трябва да има ясно регламентиран срок - доколкото 
практиката в останалите страни от Партньорството това са две години, да се 
разпише това изрично в ПМС; 

- Осигуряване на равнопоставеност на представителите на администрацията и на 
гражданските организации в Съвета, включително и чрез избиране на един или 
двама съпредседатели, които са от граждански организации. 

-  

Изразяваме надежда, че препоръките ни ще бъдат взети под внимание и оставаме на 

разположение за допълнителна комуникация по електронна поща на адрес 

office@fgu.bg.   

 

С уважение, 

Ива Таралежкова 

Председател на УС на 

Сдружение „Форум Гражданско Участие“ 
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