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УВАЖАЕМИ Г-Н ЮРУКОВ, 

По повод Ваше заявление по Закона за достъп до обществена информация 
(ЗДОИ) с вх. №03.07-843/14.07.2014 г., Ви информирам, че Порталът за обществени 
консултации е разработен от администрацията на Министерския съвет (АМС) с цел 
създаване на единно място в интернет за провеждане на обществени консултации на 
проектите на нормативни актове и стратегически документи на изпълнителната власт. 
Той функционира от месец март 2008 г. Към момента не съществува нормативно 
задължение за институциите да публикуват проектите на тези актове в портала. 
Провеждането на обществени обсъждания е регламентирано в Закона за 
нормативните актове, който предвижда това да бъде извършвано чрез интернет 
страницата на съответния орган - съставител на проекта. Въпреки това, порталът 
осигурява висока степен на обхватност при онлайн обществените консултации на 
законодателните инициативи на правителството. 

Съгласно чл. 3, an. 1 ЗДОИ, за съответния държавен орган съществува 
задължение да предоставя обществена информация, която отговаря на две условия -
да е създадена и/или съхранявана от него. В тази връзка Ви информирам: 

1. Справката относно броя уникални посещения и уникални потребители на 
портала за обществени консултации www.strategy.bg ще Ви бъде предоставена като 
приложение към настоящето писмо. 
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2. На основание чл. 33 и във връзка с чл. 3, ал. 1 ЗДОИ Ви информирам, в 
администрацията на МС (АМС) не е постъпвала и обработвана информация за 
отговори от страна на държавни служители на коментари, публикувани в портала от 
граждани, тъй като не съществува такова нормативно задължение. Съгласувателните 
процедури са от компетентността на съответния държавен орган. Това не изключва 
възможността институциите да са инициирали по друг начин изпращане на отговори 
или осъществяване на обратна връзка с гражданите и организациите, направили 
предложения. 

Проверка в съответните секции на портала показва, че са публикувани общо 
осем справки за отразяване на мненията след приключването на обществени 
консултации по проекти на нормативни актове и стратегически документи. 
Разпределението по институции е следното: 

Администрация на Министерския съвет - по шест консултации: 
1. Стратегия за развитие на държавната администрация (2014-2020 г.) 
2. План за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 

за периода април 2014-2015 г. 
3. Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г. 
4. Наредба за студентските стажове в държавната администрация 
5. Ръководство за извършване на оценка на въздействието на законодателството в 

Република България 
6. ПМС за изменение и допълнение на ПМС №192 от 2009 г. за създаване на 

Съвет за административната реформа. 
Министерство на образованието и науката - една консултация 
1. Проект на Постановление за изменение и допълнение на ПМС №334 от 2011 г. 

за българските неделни училища в чужбина 
Институт по публична администрация - една консултация 
1. Практическа инструкция за създаване и оформяне на документите в публичната 

администрация 

3. На основание чл. 33 от Закона за достъп до обществена информация и във 
връзка с чл. 3, ал. 1 ЗДОИ Ви информирам, в администрацията на МС (АМС) не е 
постъпвала и обработвана информация относно броя предложения, получени през 
портала, които са били взети под внимание в рамките на обществените консултации и 
са довели до промяна на обсъжданите закони, нормативни актове и други документи. 
Съгласувателните процедури са от компетентността на съответния държавен орган. 

В таблица, неразделна част от настоящето писмо, са представени резултатите от 
специално извършено за Вас проучване на броя на приетите предложения, направени в 
рамките на обществени консултации, стартирали през 2014 г. 

4. На основание чл. 33 от Закона за достъп до обществена информация и във 
връзка с чл. 3, ал. 1 ЗДОИ Ви информирам, в администрацията на МС (АМС) не са 
налични доклади за ефективността на портала за обществени консултации. Отново 
припомням, че не съществува никакво нормативно изискване за тяхното изготвяне. 



Настоящото писмо се изпраща на заявителя по предпочитания от него начин -
чрез електронна поща YuiTikov@giTiail.coin. 

Приложения: съгласно текста. 
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