
Оперативна програма 

“Добро управление”



Предизвикателства

Модернизиране на управлението за предоставяне на висококачествени 

публични услуги за гражданите и бизнеса

Повишаване на ефективността на администрацията и съдебната система



Приоритетни оси

ПРИОРИТЕТ І. 

Повишаване на 

институционалния 

капацитет, 

ефективността и 

ефикасността на 

публичната 

администрация и 

съдебната

ПРИОРИТЕТ ІІ.

Предоставяне на 

качествени услуги на 

гражданите и бизнеса 

и развитие на 

електронното 

управление и 

правосъдие

ПРИОРИТЕТ ІІІ.

Ефективно и ефикасно 

усвояване на 

средствата от ЕС



1. Мерки, свързани с повишаване на 

институционалния капацитет, 

ефективността и ефикасността на 

публичната администрация

1.1.  Интелигентно 

регулиране

1.2. Развитие на гъвкава 

и адаптивна структура 

на администрацията

1.5. Осигуряване 

председателството на  

България на съвета на ЕС

през 2018 г.

1.4. Насърчаване участието

на гражданското общество 

в управлението

1.3. Усъвършенстване на 

политиките за развитие 

на човешките ресурси

2. Мерки, свързани с повишаване на 

капацитетa, ефективността и ефикасността 

на съдебната система

2.1. Укрепване на 

капацитета на 

правосъдните и 

правоприлагащите 

органи

2.2. Повишаване 

на квалификацията 

на магистратите, 

съдебните служители и 

разследващите органи

ПРИОРИТЕТ І. 

Повишаване повишаване на институционалния капацитет, ефективността и ефикасността на 

публичната администрация и съдебната система



1. Мерки, свързани с 

предоставянето на интегрирани 

административни услуги, 

включително електронно 

управление

1.1. Развитие и 

надграждане на 

информационната 

инфраструктура

1.2. Въвеждане на нови и подобряване на съществуващите услуги, 

включително интегриране и електронизация

2. Мерки, свързани с 

електронното правосъдие 

1.3. Повишаване на 

информираността на 

гражданите за дейността и 

отговорностите на 

държавните институции и 

предоставяне на публичен 

достъп до бази данни 

2.1. Внедряване на 

информационни 

системи, ориентирани 

към обслужването

ПРИОРИТЕТ ІІ. 

Предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса и развитие на електронното 

управление и правосъдие



1. Мерки, свързани с поддържане, 

развитие и оптимизиране на 

управлението, координацията, 

мониторинга, контрола и одита на 

средствата от ЕС

1.1. Осигуряване на 

устойчивост и 

ефективност на 

системата за управление 

на средствата от ес

1.2. Осигуряване на 

достъпна и качествена

информация за 

средствата от ес

2. Мерки, свързани с развитие и  

усъвършенстване на информационните 

системи за управление на средствата от 

ЕС

2.4. Подкрепа за работа с 

информационните 

системи от 

потребителите

2.1. ИСУН 2020

2.2. Електронен и дигитален архив 2.3. Географска информационна система

ПРИОРИТЕТ ІІІ.

Ефективно и ефикасно усвояване на средствата от ЕС. 



Бенефициенти

Оперативна програма “Добро управление”

Всички структури на 

държавната 

администрация (на 

централно, областно и 

общинско ниво)

Органи на Съдебната 

система

Обучителни 

институции и центрове 

на администрацията и 

съдебната власт

Структури на 

гражданското 

общество



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


