Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Административен капацитет”, cъфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд

19 април 2009 г.

РАБОТНИ ПРОГРАМИ
ЗА 2009 Г. НА КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ, ВКЛЮЧВАЩИ И РАЗРАБОТЕНИ
ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНИТЕ ПРОГРАМИ

документ, изготвен в изпълнение на проект:
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НАСОКИ
ЗА

ПОДГОТОВКА

НА

РАБОТНИ

ПРОГРАМИ

И

СЪВМЕСТНО

СЪС

СЕКРЕТАРИАТИТЕ НА СЪВЕТИТЕ РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТНИ ПРОГРАМИ ЗА
ДЕЙНОСТТА ИМ ЗА

2009 Г., ОБВЪРЗАНИ СЪС СЪОТВЕТНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ

ДОКУМЕНТИ”

в изпълнение на проект: „Съвместни действия за по-добри резултати –
усъвършенстване на координацията в държавната администрация”,
финансиран от Европейския социален фонд чрез на Оперативна програма
„Административен капацитет”

ВЪВЕДЕНИЕ
Изготвянето на работни програми на консултативните звена е в изпълнение на
основна дейност 2 „Разработване съвместно със секретариатите на съветите
на работни програми за дейността на съветите за 2009 г., обвързани със
съответните стратегически документи”.
При изготвянето на работните програми са използвани разработените от нашия
екип Насоки за подготовка на работни програми на консултативните съвети,
включващи и модел на годишна работна програма. Годишните работни
програми, които бяха изготвени недвусмислено доказаха практическата
приложимост на насоките и модела на годишна работна програма.
Работните програми, представени в настоящият документ (общо 59 на брой) са
разделени на две части:
•

Част І – 16 работни програми, изготвени с активното участие и съдействие
на секретариатите на консултативните звена;

•

Част ІІ – 43 примерни работни програми, изготвени от нашия екип поради
непреодолими трудности за съвместна работа със секретариатите на
консултативните звена.

Два от консултативните съвети, идентифицирани от „Индъстри Уоч Груп” ООД
имат работни програми за 2009 г., които считаме че отговарят на всички
изисквания

–

Съвета

по

европейските

въпроси

(достъпна

на

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0037&n=70&g=)

адрес:
и

Съвет за координация и оперативно наблюдение на средствата от Европейския
съюз

(достъпна

на

адрес:

http://www.government.bg/cgi-bin/e-

cms/vis/vis.pl?s=001&p=0037&n=62&g=). За сметка на това сме изготвили
работни програми на два съвета, които не са идентифицирани от „Индъстри
Уоч Груп” ООД, но според нас представляват интерес – Консултативния съвет
към Националната агенция за приходите и Консултативния съвет към
изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Тези работни програми са
включени в Част І, защото са изготвени с активното участие и съдействие от
страна на ръководствата и секретариатите им.
При изготвянето на работните програми съвместно със секретариатите на
съветите и примерните работни програми сме отчитали следното:
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•

идентифицираните стратегически документи в сферата на дейност на
съответното консултативно звено;

•

идентифициране на приоритетите и целите за 2009 година;

•

функциите на консултативните звена, съгласно акта за тяхното създаване;

•

липсата на законодателна програма на Министерския съвет за второто
полугодие на 2009 г.;

•

минималният брой на заседанията на консултативното звено, съгласно акта
за неговото създаване и/или правилата за неговата дейност (ако са
определени);

•

всички заседания на консултативните звена са от края на април 2009 г., т.е.
след датата за приключване на проекта;

•

предстоящите парламентарни избори и очакваната нова програма на
правителството;

Експертния екип на изпълнителя изказва своята благодарност на всички
служители от секретариатите на консултативните звена, които активно
участваха и подпомагаха изготвянето на работните програми, включени в Част І
от настоящия документ.
В примерните работни програми, изготвени от нашия екип (Част ІІ), за някои
консултативни звена има предвидени малък брой заседания (1 или 2 до края на
2009 г.), като главните причини за това са, че тези звена не са заседавали през
2008 г. или и преди това, за тях няма определен минимален брой заседания
или няма информация за техния секретариат. Тези факти са констатирани и в
докладите на „Индъстри Уоч Груп” ООД.
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ЧАСТ І
РАБОТНИ ПРОГРАМИ
ЗА 2009 Г. НА КОНСУЛТАТИВНИ ЗВЕНА,
ИЗГОТВЕНИ СЪВМЕСТНО СЪС СЕКРЕТАРИАТИТЕ ИМ
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ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 г.
на Координационен съвет за информационно общество

Заседание

Месец

април

Дата

30

Теми/въпроси за обсъждане

Материали за заседанието по теми/въпроси

Връзка на
Очакван/и
темата/въпроса с
резултат/и
нормативен акт
Тема/въпрос
и/или
стратегически
документ
№
299/ Актуализирана
1. Представяне на актуализирана ПМС
Стратегия за еСтратегия за е-Правителство и 8.11.2004
Правителство и
План за действие;
План за действие
за
2. Представяне на Доклад за Стратегия
за
на Доклад
напредъка в изпълнението на внедряване
напредъка
„Стратегия за внедряване на съвременни
съвременни информационни и информационни и
комуникационни технологии в комуникационни
технологии
в
образованието”;
образованието
Препоръки
за
3. Препоръки и възможности за
развитие на ИКТ
иновационно
развитие
на
в България
информационните
и
комуникационни технологии в
България – е-България;
4. Обсъждане и приемане на
методика за реализиране на
публично-частното партньорство

Методика
реализиране
публично-

Индикатор/и за
изпълнение

Отговорник за
изготвянето

Срок за
представяне

Проект на
Председател и
Приети
Актуализирана
секретар на
Актуализирана
КСИО
Стратегия за е- Стратегия за еПравителство
и Правителство и
План за действие
План за действие
Приет доклад за Проект на Доклад
за напредъка
напредъка

7 дни преди
заседанието

Вид

Необходими
ресурси

Допълнителни
ресурси за
изготвяне на
материалите за
заседанието не
са необходими

Обсъдени и приети Проект на
Препоръки
за Препоръки за
развитие на ИКТ в развитие на ИКТ
България
в България

за Обсъдена и приета Проект
на Методика
Методика
реализиране

на
за
на
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при реализацията на проекти в
областта на информационните и
комуникационните
технологии
(ИКТ) – отчет за проведената
конференция на тази тема;
5. Представяне на напредъка в
реализацията на Националната
система за спешни повиквания
112.
Октомври

23

Представяне на визия и стратегия ПМС
№
за работата на КСИО през новия 8.11.2004
мандат на правителството

Декември

11

Представяне на Стратегия за е- ПМС
№
Управление
8.11.2004

публичночастното
партньорство при
изпълнението на
проекти
в
областта на ИКТ
Обсъден
Обсъден напредъка Доклад по
напредъка
по по реализацията на реализацията на
Националната
реализацията на Националната
система 112
Националната
система 112
система 112
299/ Визия и стратегия Визия и стратегия Проект на Визия
за работата на за работата на и стратегия за
КСИО през новия КСИО през новия работата на
мандат
на мандат
на КСИО през новия
правителството
правителството
мандат на
правителството
299/ Стратегия за е- Обсъдена
Проект на
Управление
Стратегия за е- Стратегия за еУправление
Управление
частното
партньорство при
изпълнението на
проекти
в
областта на ИКТ

Председател и
секретар на
КСИО

7 дни преди
заседанието

Председател и
секретар на
КСИО

7 дни преди
заседанието

Допълнителни
ресурси за
изготвяне на
материалите за
заседанието не
са необходими
Допълнителни
ресурси за
изготвяне на
материалите за
заседанието не
са необходими
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ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Заседание

Месец

Дата

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос

Май

8

Избор на заместник-председател
на НСИХУ от квотата на
национално представителните
организации на и за хора с
увреждания.

Май

8

Утвърждаване на календарен
план за 2009 г. на Националния
съвет.

Май

8

Обсъждане и приемане на
становища по проекти на
нормативни актове и въпроси
в областта на интеграцията

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
и/или стратегически
документ
Правилник за
Устройството и
дейността на
НСИХУ
(Приет с ПМС
№ 346 от
17.12.2004г., обн.,
ДВ, бр. 114 от
29 декември 2004г.)
Правилник за
Устройството и
дейността на
НСИХУ
(Приет с ПМС
№ 346 от
17.12.2004г., обн.,
ДВ, бр. 114 от
29 декември 2004г.)
Нормативният акт
е въз основа
на внесеното
предложение.

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за изпълнение

Вид

Отговорник за
изготвянето

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

Избор на
нов
заместникпредседател
от квотата
на НПО за
срок от една
година.

Прието
решение на
НСИХУ.

Внесени
предложения от
НПО.

Национално
представителни
организации
на и за
хората с
увреждания.

Съгласно
нормативно
определените
срокове. 5
работни дни
преди датата
на заседанието

Допълнителни
ресурси за
изготвяне на
материалите за
заседанието не
са необходими.

Утвърждаване на план.

Прието
решение на
НСИХУ.

Проект на
календарен план за
2009 г.

НСИХУ

Съгласно
нормативно
определените
срокове. 5
работни дни
преди датата
на заседанието

Допълнителни
ресурси за
изготвяне на
материалите за
заседанието не
са необходими.

Становище
по проект
на
нормативен

Брой приети
предложения за
промяна на
текстове
в Проекта на

Внесен за
Компетентно
разглеждане проект ведомство
на нормативен акт. или
Национално

Съгласно
нормативно
определените
срокове. 5
работни дни

Допълнителни
ресурси за
изготвяне на
материалите за
заседанието не
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Юли

16

Юли

16

Ноември 19

на хората с увреждания въз
основа на внесени
предложения за обсъждане
в НСИХУ.
Обобщаване и утвърждаване на
годишния доклад и годишния
счетоводен отчет на национално
представителните организации
на и за хора с увреждания за
финансовата им дейност и отчет
за дейността им в областта на
интеграцията на хората с
увреждания, осъществявана
на базата на получена
държавна субсидия.
Обсъждане и приемане на
становища по проекти на
нормативни актове и въпроси
в областта на интеграцията
на хората с увреждания въз
основа на внесени
предложения за обсъждане
в НСИХУ.
Обсъждане и приемане на
становища по проекти на
нормативни актове и въпроси
в областта на интеграцията
на хората с увреждания въз
основа на внесени
предложения за обсъждане
в НСИХУ.

акт.

нормативен акт
и решение на
НСИХУ.

Правилник за
Устройството и
дейността на
НСИХУ
(Приет с ПМС
№ 346 от
17.12.2004г., обн.,
ДВ, бр. 114 от
29 декември 2004г.)

Обобщаване
и
утвърждаване
на годишните
доклади и
годишните
счетоводни
отчети на
НПО в
НСИХУ.

Прието
решение на
НСИХУ за
тяхното
приемане

Нормативният акт
е въз основа
на внесеното
предложение.

Становище
по проект
на
нормативен
акт.

Брой приети
предложения за
промяна на
текстове
в Проекта на
нормативен акт
и решение на
НСИХУ.

Нормативният акт
е въз основа
на внесеното
предложение.

Становище
по проект
на
нормативен
акт.

Брой приети
предложения за
промяна на
текстове
в Проекта на
нормативен акт
и решение на
НСИХУ.

представителна
неправителствена
организация.
МТСП
Постъпили
годишни доклади и и НПО в
НСИХУ
годишни
счетоводни отчети
на национално
представителните
неправителствени
организации в
НСИХУ.
Внесен за
Компетентно
разглеждане проект ведомство
на нормативен акт. или
Национално
представителна
неправителствена
организация.
Внесен за
Компетентно
разглеждане проект ведомство
на нормативен акт. или
Национално
представителна
неправителствена
организация.

преди датата
са необходими.
на заседанието

Съгласно
нормативно
определените
срокове. 5
работни дни
преди датата
на заседанието

Допълнителни
ресурси за
изготвяне на
материалите за
заседанието не
са необходими.

Съгласно
нормативно
определените
срокове. 5
работни дни
преди датата
на заседанието

Допълнителни
ресурси за
изготвяне на
материалите за
заседанието не
са необходими.

Съгласно
нормативно
определените
срокове. 5
работни дни
преди датата
на заседанието

Допълнителни
ресурси за
изготвяне на
материалите за
заседанието не
са необходими.
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ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси
Заседание

Месец

Май

Дата

8

Материали за заседанието по
теми/въпроси

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос
Обсъждане на Рамковата програма за
равноправно интегриране на ромите в
българското общество 2009-2015 г.

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
и/или
стратегически
документ
Правилник за
устройството и
дейността на
Националния
съвет за
сътрудничество
по етническите и
демографските
въпроси

Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и за
изпълнение

Изготвен
проект на
Рамкова
програма за
равноправно
интегриране на
ромите в
българското
общество 20092015 г.

1.Обсъдена и
подготвена за
внасяне в
Министерски
съвет Рамкова
програма за
равноправно
интегриране на
ромите в
българското
общество 20092015 г.
2. Брой
формулирани
приоритети и цели,
отчитащи
състоянието на
процеса на
равноправно
интегриране на
ромите в

Вид

Проект на
Рамкова
програма за
равноправно
интегриране
на ромите в
българското
общество
2009-2015 г.

Отговорник за
изготвянето

Срок за
представян
е

Работна група за 21 април
изготвяне на
Рамкова
програма за
равноправно
интегриране на
ромите в
българското
общество 20092015 г.
Дирекция
„Етнически и
демографски
въпроси” в
Администрацията
на Министерския
съвет

Необходими
ресурси

Допълнителн
и ресурси за
изготвяне на
материалите
за
заседанието
не са
необходими
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Септември

20

1. Обсъждане на План за действие за
изпълнение на Рамковата програма за
равноправно интегриране на ромите в
българското общество 2009-2015 г.

българското
общество
3. Брой
формулирани
мерки и дейности,
обвързани с целите
и приоритетите
4. Отсъствие на
дублиране с мерки
и дейности,
предвидени в
други
стратегически
документи, имащи
отношение към
равноправното
интегриране на
ромите в
българското
общество
Изготвен
1. Обсъден и
Правилник за
проект на План подготвен за
устройството и
за действие за внасяне в
дейността на
Националния
изпълнение на Министерски
съвет План за
съвет за
Рамковата
действие за
сътрудничество
програма за
изпълнение на
по етническите и равноправно
демографските
интегриране на Рамковата
програма за
въпроси
ромите в
равноправно
Рамкова програма българското
за равноправно
общество 2009- интегриране на
ромите в
интегриране на
2015 г.
българското
ромите в
общество 2009българското

Проект на
План за
действие за
изпълнение на
Рамковата
програма за
равноправно
интегриране
на ромите в
българското
общество
2009-2015 г.

Работна група за
изготвяне на
Рамкова
програма за
равноправно
интегриране на
ромите в
българското
общество 20092015 г.
Дирекция
„Етнически и
демографски
въпроси” в

5
септемвр
и

Допълнител
ни ресурси за
изготвяне на
материалите
за
заседанието
не са
необходими
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общество 20092015 г.

2. Обсъждане на отчет за изпълнението
на проекти, свързани с интеграцията на
ромите в българското общество,

Национален план
за действие
десетилетие на

Приет отчет за
изпълнението
на проекти,

2015 г.
2. Отсъствие на
дублиране с мерки
и дейности,
предвидени в
други
стратегически
документи, имащи
отношение към
равноправното
интегриране на
ромите в
българското
общество
3.Посочени
отговорни
институции за
изпълнението на
мерките и
дейностите
4. Определени
срокове за
изпълнение на
мерките и
дейностите
5. Дефиниран
механизъм за
финансово
осигуряване на
мерките и
дейностите
1. Одобрен отчет
Отчет за
за изпълнението на изпълнението
проекти, свързани на проекти,

Министерския
съвет

Бенефициентите
по проектите и
Дирекция

5
септемвр
и

Допълнителн
и ресурси за
изготвяне на
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Октомври

22

финансирани по Програма ФАР

ромското
включване 20052015 г.
Правилник за
устройството и
дейността на
Националния
съвет за
сътрудничество
по етническите и
демографските
въпроси

свързани с
интеграцията
на ромите в
българското
общество,
финансирани
по Програма
ФАР

Обсъждане на основни въпроси от
дейността на областни и общински
съвети за сътрудничество по етническите
и демографските въпроси – изнесено
заседание

Правилник за
устройството и
дейността на
Националния
съвет за
сътрудничество
по етническите и
демографските
въпроси

Анализ и
оценка на
дейността на
областни и
общински
съвети за
сътрудничество
по етническите
и
демографските
въпроси
Изготвени
предложения за
промяна в
Правилника за
устройството и

с интеграцията на
ромите в
българското
общество,
финансирани по
Програма ФАР
2. Брой изпълнени
проекти
3. Брой
осъществени
дейности
4. % на усвоени
средства
5. Устойчивост на
постигнатите
резултати от
реализираните
проекти
Обсъден и
подготвен за
внасяне в
Министерски
съвет проект на
Постановление за
изменение и
допълнение на
Правилника за
устройството и
дейността на
Националния съвет
за сътрудничество
по етническите и
демографските
въпроси

свързани с
интеграцията
на ромите в
българското
общество,
финансирани
по Програма
ФАР

„Етнически и
демографски
въпроси” в
Министерски
съвет

материалите
за
заседанието
не са
необходими

Проект на
Постановление
на МС и
доклад за
внасянето му
за приемане от
МС

Дирекция
1
„Етнически и
октомври
демографски
въпроси” в
Администрацията
на Министерския
съвет

Средства за
привличане на
консултанти от
бюджета на
Националния
съвет за
сътрудничеств
о по
етническите и
демографски

Страница 11

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, cъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Ноември

11

1. Обсъждане на доклад за изпълнение на
Плана за действие по Националната
програма за подобряване на жилищните
условия на ромите в Република България

Правилник за
устройството и
дейността на
Националния
съвет за
сътрудничество
по етническите и
демографските
въпроси
Национална
програма за
подобряване на
жилищните
условия на
ромите в
Република
България 20052015г.

дейността на
Националния
съвет за
сътрудничество
по етническите
и
демографските
въпроси
Одобрен
доклад за
изпълнението
на мерките,
действията и
сроковете
съгласно Плана
за действие по
Националната
програма за
подобряване на
жилищните
условия на
ромите в
Република
България

1.Одобрен доклад
за изпълнението
на мерките,
действията и
сроковете съгласно
Плана за действие
по Националната
програма за
подобряване на
жилищните
условия на ромите
в Република
България
2. % изпълнени
мерки и действия
3.% неизпълнени
мерки и действия
4. % изпълнени, но
не в предвидените
срокове мерки и
действия
5. Брой
предложения за
подобряване
изпълнението на
Плана за действие

Доклад за
изпълнение на
Плана за
действие по
Националната
програма за
подобряване
на жилищните
условия на
ромите в
Република
България

Заместник
министър на
регионалното
развитие и
благоустройството

2
ноември

Допълнителн
и ресурси за
изготвяне на
материалите
за
заседанието
не са
необходими
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2. Обсъждане на доклад за изпълнението
на мерките и дейностите по Националния
план за действие „Десетилетие на
ромското включване” 2005-2015г.

Правилник за
устройството и
дейността на
Националния
съвет за
сътрудничество
по етническите и
демографските
въпроси

Приет доклад
за
изпълнението
на мерките и
дейностите по
Националния
план за
действие
„Десетилетие
на ромското
включване”
2005-2015г.

1.Одобрен доклад
за изпълнението
на мерките,
действията и
сроковете съгласно
Националния план
за действие
„Десетилетие на
ромското
включване” 20052015г.
2. % изпълнени
мерки и действия
3.% неизпълнени
мерки и действия
4. % изпълнени, но
не в предвидените
срокове мерки и
действия
5. Брой
предложения за
подобряване
изпълнението на
Плана за действие

Доклад за
изпълнението
на мерките и
дейностите по
Националния
план за
действие
„Десетилетие
на ромското
включване”
2005-2015г.

2
Национален
ноември
координатор за
изпълнението на
Националния
план за действие
„Десетилетие на
ромското
включване” 20052015г

Допълнителн
и ресурси за
изготвяне на
материалите
за
заседанието
не са
необходими
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ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 г.
на Националния съвет за безопасност на храните

Заседание

Месец

април

Дата

24

Теми/въпроси за обсъждане
Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
Тема/въпрос
и/или
стратегически
документ
1. Преглед на състоянието на Закон за храните
лабораториите за здравен контрол
и надзор на пазара в областта на
храните

2. Проверка на готовността на Закон за храните
търговските
и
хранителните
обекти за летния сезон относно
хигиената и безопасността на
храните
юни

25

1. Запознаване с Ежегодния
анализ за ефективността на
официалния контрол през 2008 г.
и
предложенията
за
подобряването му от Съвета за
координация на контрола към

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Доклад
за
състоянието
на
системата
за
здравен контрол и
надзор
при
производството и
търговията
с
храни
Доклад
за
координираните
проверки
на
контролните
органи

Индикатор/и за
изпълнение

Вид

Отговорник за
изготвянето

Извършен анализ и Проект на доклад Председател и
за състоянието на секретар на
приет доклад
НСБХ
лабораториите

Брой
извършени
проверки,
брой
констатирани
нарушения
и
издадени
предписания
Закон за храните
Становище
по Прието становище
Правилник
за Ежегодния анализ по
Ежегодния
организацията
и на комисията
анализ
дейността на НСБХ
Национален план
за действие Храни

Проект на доклад

Председател и
секретар на
НСБХ

Ежегодния анализ Председател
за ефективността на НСБХ
на официалния
контрол през
2008

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

10 дни преди Допълнителни
заседанието ресурси за
изготвяне на
материалите за
заседанието не
са необходими
10 дни преди
заседанието

10 дни преди Допълнителни
заседанието ресурси за
изготвяне на
материалите за
заседанието не
са необходими
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НСБХ

август

17

октомври

21

декември

18

и хранене
2010 г.

2005-

2.
Вземане
решение
за
изработване на проект и възлагане
на анализ на системата за контрол
и контролни органи във връзка
със спазване на Закона за храните.
предлага на Министерския съвет
структурни и административни
промени
в
системата
от
компетентни органи по контрола
възлагане на
Преглед и актуализация на Закон за храните
Ръководствата за прилагане на
добри практики и за внедряване
на системата за анализ на
опасностите
и
критични
контролни
точки
при
производството и търговията с
храни.
1. Преглед на системата за Закон за храните
мониторинг
на
опаковането,
етикетирането и рекламата на
храни
2. Организиране на обществена
кампания за популяризиране на
мерките за гарантиране защитата
на здравето на населението чрез
осигуряване на безопасност на
храните
1. Запознаване с резултатите от
възложения анализ на системата
за контрол по Закона за храните

Решение
за Прието решение
разработване на
проект
и
възлагане
на
независим анализ

Проект на
задание

Аналитичен
Приет доклад и Проект на
доклад
и предложения
за Аналитичен
предложения за актуализация
на доклад и
актуализация на ръководствата
предложения за
ръководствата
актуализация на
ръководствата

Председател и
секретар на
НСБХ

10 дни преди Допълнителни
заседанието ресурси за
изготвяне на
материалите за
заседанието не
са необходими

Резултати
наблюдения,
изследвания
анализ

Председател и
секретар на
НСБХ

10 дни преди Допълнителни
заседанието ресурси за
изготвяне на
материалите за
заседанието не
са необходими

Закон за храните
Изработен
Приет резултат от Проект на
Председател и
Правилник
за независим анализ проект и анализ
независим анализ секретар на
организацията
и и доклад
НСБХ

10 дни преди Допълнителни
заседанието ресурси за
изготвяне на

от Приет аналитичен Проект на
доклад
аналитичен
и
доклад

Национален план Одобрен график и Брой
проведени Проведена
за действие Храни материали
обществена
за мероприятия
и хранене 2005- кампанията
кампания
2010 г.
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дейността на НСБХ
2. Изработване на предложение на
Министерския съвет структурни и
административни
промени
в
системата от компетентни органи
по контрола по Закона за храните

Изработени
предложения за
вероятни промени
в зависимост от
резултатите
от
анализа

Съгласувани
Проект на
предложения
за предложения за
оптимизиране на промени
системата
за
контрол на храните

материалите за
заседанието не
са необходими
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ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет

Заседание

Месец

Дата

Юни

24

Септември

10

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос
1. Обсъждане на проблемите
свързани с изпълнението на
конкретни мерки от
Националния план за действие за
насърчаване на
равнопоставеността на жените и
мъжете 2008-2009 г.
2. Обсъждане на предстоящо
обучение на редовните членове
на Националния съвет по
равнопоставеността на жените и
мъжете
1. Установяване на потребности
от допълнително обучение на
актуализирания състав на
Националния съвет.
2. Сформиране на работна група
за разработване на Национален
план действия за насърчаване на
равнопоставеността на жените и

Материали за заседанието по теми/въпроси

Връзка на
Очакван/и
темата/въпроса с
резултат/и
нормативен акт
и/или стратегически
документ
Националния план за Предложения по
действие за
заложени мерки
насърчаване на
равнопоставеността
на жените и мъжете
2008-2009 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 313 на МС от
17.11.2004
г.
за
създаване
на
Национален съвет по
равнопоставеността
на жените и мъжете
към Министерския

Направени
предложения и
сформирана
работна група

Индикатор/и
за
изпълнение

Вид

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

Брой приети
предложения

Дневен ред
Предложение за
обучение

Лилия
7 дни преди Допълнителни
Абаджиева – заседанието ресурси не са
секретар на
необходими
Националния
съвет

Брой
направени
предложения
и сформирана
работна група

Дневен ред
Предложение за
сформиране на
работна група
Насоки за
разработване на
Национален план
за действие за

Лилия
7 дни преди Допълнителни
Абаджиева – заседанието ресурси не са
секретар на
необходими
Националния
съвет
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Ноември

26

мъжете за 2010 г.

съвет

1. Преглед на изпълнението на
мерките от Националния план за
действие за насърчаване на
равнопоставеността на жените и
мъжете 2008-2009 за периода
януари-декември 2009 г.
2. Съгласуване на проекта на
План за насърчаване на
равнопоставеността на жените и
мъжете за 2010 г., преди внасяне
в МС

Национална
стратегия за
насърчаване на
равнопоставеността
на половете 2009 2015 г.

Предложения,
Брой приети
свързани с отчета и предложения
плана за 2010

насърчаване на
равнопоставеността
на жените и мъжете
за 2010 г
Дневен ред
Проект на
Национален план
за действие за
насърчаване на
равнопоставеността
на жените и мъжете
за 2010 г

Лилия
7 дни преди Допълнителни
Абаджиева – заседанието ресурси не са
секретар на
необходими
Националния
съвет
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ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Национален съвет по условия на труд
Заседание

Месец

Май

Октомври

Теми/въпроси за обсъждане

Дата

Тема/въпрос

30

Обсъждане на проект на Наредба за
формата, съдържанието, редът и сроковете
за обмен на информацията за дейностите
по инспектиране на труда.

10

Обсъждане на проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 3
от 1996 г. за инструктажа на работниците и
служителите по безопасност, хигиена на
труда и противопожарна охрана.
Обсъждане на проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 3
от 1987 г. за задължителните
предварителни и периодични медицински
прегледи на работниците.
Обсъждане на проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за
трудоустрояване
Обсъждане на Отчет за дейността на фонд
„Условия на труд” през деветмессечието на
2009 г.

Материали за заседанието по теми/въпроси

Връзка на
Очакван/и
темата/въпроса с
нормативен акт
резултат/и
и/или
стратегически
документ
Закон за
Приет проект
инспектиране на на наредба
труда

Индикатор/и
за изпълнение

Вид

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

Брой приети
Проект на наредба
предложения
Одобрен проект

Секретар на
НСУТ

7 дни преди
заседанието

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Приет проект
на наредба

Брой приети
Проект на наредба
предложения
Одобрен проект

Секретар на
НСУТ

7 дни преди
заседанието

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Кодекс на труда Приет проект
на наредба

Брой приети
Проект на наредба
предложения
Одобрен проект

Секретар на
НСУТ

7 дни преди
заседанието

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Кодекс на труда Приет проект
на наредба

Брой приети
предложения
Одобрен проект
Брой приети
предложения
Одобрен отчет

Секретар на
НСУТ

7 дни преди
заседанието

Отчет за дейността Секретар на
на фонд „Условия
НСУТ
на труд” през
деветмессечието на

7 дни преди
заседанието

Допълнителни
ресурси не са
необходими
Допълнителни
ресурси не са
необходими

Закон за
здравословни и
безопасни
условия на труд

Закон за
здравословни и
безопасни
условия на труд

Приет отчет

Проект на наредба
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Обсъждане на Отчет за дейността на ИА
„Главна инспекция по труда” през
деветмессечието на 2009 г.

Декември

20

Закон за
здравословни и
безопасни
условия на труд

Обсъждане на проект на План за дейността Закон за
на ИА „Главна инспекция по труда” през
здравословни и
2010 г.
безопасни
условия на труд
Обсъждане на проект на Наредба за защита Закон за
на работещите от рискове, свързани с
здравословни и
експозицията на оптични лъчения
безопасни
условия на труд
Обсъждане на проект на Наредба за
Закон за
формата, съдържанието, редът и начинът
здравословни и
за подаване и съхраняване на годишна
безопасни
декларация по чл.15 от ЗЗБУТ в
условия на труд
териториалните дирекции "Инспекция по
труда".
Обсъждане на проект на Програма за
Закон за
дейността на фонд „Условия на труд” през здравословни и
2010 г.
безопасни
условия на труд

Приет отчет

Брой приети
предложения
Одобрен отчет

Приет План за
дейността на
ИА „Главна
инспекция по
труда” през
2010 г.
Приет проект
на наредба

Брой приети
предложения
Одобрен план

Приет проект
на наредба

2009 г.
Отчет за дейността Секретар на
на ИА „Главна
НСУТ
инспекция по
труда” през
деветмессечието на
2009 г.

7 дни преди
заседанието

Допълнителни
ресурси не са
необходими

План за дейността
на ИА „Главна
инспекция по
труда” през 2010 г.

Секретар на
НСУТ

7 дни преди
заседанието

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Брой приети
Проект на наредба
предложения
Одобрен проект

Секретар на
НСУТ

7 дни преди
заседанието

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Брой приети
Проект на наредба
предложения
Одобрен проект

Секретар на
НСУТ

7 дни преди
заседанието

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Секретар на
НСУТ

7 дни преди
заседанието

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Приет проект Брой приети
на Програма за предложения
Одобрен проект
дейността на
фонд
„Условия на
труд” през
2010 г.

Програма за
дейността на фонд
„Условия на труд”
през 2010 г.
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ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Съвета по децентрализация на държавното управление

Заседание
Месец
Май

Юли

Дата
15

17

Теми/въпроси за обсъждане
Тема/въпрос

Връзка на темата/въпроса
с нормативен акт и/или
стратегически документ

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и за
изпълнение

Вид

Отговорник
Срок за
за
представяне
изготвянето

Необходим
и ресурси

1. Оценка на резултатите от
приложението на стандартите за
финансиране на делегираните услуги
в образованието, здравеопазването,
социалните грижи и културата

Програма за изпълнение
на Стратегията за
децентрализация 2006 –
2009 г.; Стратегическа
цел 1; Приоритет 4;
Мярка 5

Аналитичен
доклад,
препоръки за
усъвършенстван
е,
РМС, ЗДБРБ

Проект на
Приет
аналитичен
Аналитичен
доклад
доклад и
препоръки за
усъвършенстван
е;

МФ, МОН, 5 дни преди
МТСП, МК, заседанието
МЗ, НСОРБ

2. Предоставяне на правомощия на
общините за паритетно участие в
избора на директори на общински
училища съвместно с училищните
настоятелства и МОН (РИО) при
условията на обвързана
компетентност
1. Изграждане на капацитет за
участие в провеждането на
регионалната политика и управление
на средства от фондовете на ЕС

Стратегическа цел 1;
Приоритет 4; Мярка 1

ЗИДЗНП

Проект на РМС;
Обсъден проект
на ЗИДЗНП

Проект на
ЗИДЗНП

МОН,
НСОРБ

В рамките на
утвърдения
бюджет на
5 дни преди отговорните
заседанието институции

Стратегическа цел 1;
Приоритет 7; Мярка 2

Аналитичен
преглед на
нормативната
уредба и
практиките за
междуобщинско
сътрудничество
при усвояване
на СФ.

Разработени и
приети
аналитичен
преглед и
практическо
помагало

Проекти на
аналитичен
преглед и
практическо
помагало

МРРБ,
МДААР

5 дни преди Допълнителн
заседанието и ресурси за
изготвяне на
материалите
за
заседанието
не са
необходими
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2. Изграждане на механизми за Стратегическа цел 2;
координиране
дейността
на Приоритет 3; Мярка 2
териториалните звена на централната
изпълнителна власт и областния
управител за осъществяване на
секторните
политики
и
предоставянето на административни
услуги

Стратегическа цел 3;
3. Увеличаване капацитета на
Приоритет 2; Мярка 1, 2
неправителствените организации и
бизнеса да предоставят обществени
услуги по договор с местните власти
Изграждане на капацитет в общините
за: определяне на вида и обхвата на
услугите; определяне минимално
ниво за качество и ефективност на
услугите; извършване на мониторинг

Разработване на
практическо
помагало за
междуобщинско
сътрудничество
с цел
изпълнение на
проекти по СФ
Реализиран
туининг проект
“Укрепване
капацитета на
структурите на
българското
правителство за
мониторинг и
анализ на
основни
политики и
разработване на
съгласувани
стратегически
решения”
РМС
Разработени и
тествани
индикатори за
оценка
качеството на
предлаганите
услуги от
външни
доставчици и

Представени и
обсъдени
дейности и
резултати по
туининг
проекта.
Обсъдено
предложение за
РМС

Доклад за
реализацията на
дейностите по
туининг
проекта.
Проект на РМС.

МС – Д
“СПУ”,
МДААР,
МРРБ, МП,
МО,
МОСВ,
МОН, МФ,
МЗ, МИЕ,
МЗГ,
МТСП, МК

Обсъдени и
приети
индикатори и
механизъм за
оценка. Обсъден
и приет списък
на обществените
услуги за
предоставяне на

Доклад за
индикаторите и
механизма за
контрол. Проект
на списък с
обществените
услуги. Доклад
за проведените
обучения.

МРРБ,
МИЕ,
МТСП,
НСОРБ

5 дни преди
заседанието

5 дни преди
заседанието
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и контрол върху предоставяните от
външни доставчици услуги

Септември 18

1. Предоставяне на нови данъчни
приходи на общините - поземлен
данък, данък върху местния бизнес
(патентен данък)

Стратегическа цел 1;
Приоритет 2; Мярка 4

2. Създаване на информационни
Стратегическа цел 2;
центрове към областните управители Приоритет 4; Мярка 1
за услугите, предоставяни от
териториалните звена на централната
изпълнителна власт и за
инвестиционните възможности на
общините в областта

механизъм за
оценка.
Изготвен списък
на обществените
услуги, които
общините
възнамеряват да
предоставят чрез
договори с НПО
и бизнеса.
Проведени
обучителни
семинари.
Аналитичен
доклад за
възможностите
за предоставяне
на нови данъчни
приходи на
общините

външни
доставчици.
Брой проведени
обучителни
семинари.

Обсъден и приет
доклад
Предложения за
изменение на
ЗМДТ, ОДФЛ и
ЗКПО

Проект на
доклад, ЗИД на
ЗМДТ, ЗОДФЛ,
ЗКОП

МФ,
НСОРБ

5 дни преди Допълнителн
заседанието и ресурси за

Разработване на
пилотен модел
за
Информационен
център към
областния
управител на
Софийска
област. РМС

Внедрен
пилотен модел
на
информационен
център към
областния
управител на
Софийска
област.
Подготвен и
обсъден проект
за РМС

Доклад за
изпълнението на
дейностите по
разработването
и внедряването
на
информационни
я център. Проект
за РМС

МС – Д
“СПУ”,
МРРБ,
МДААР,
МФ,

5 дни преди
заседанието

изготвяне на
материалите
за
заседанието
не са
необходими

Областен
управител
на
Софийска
област
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3. Засилване координиращите
функции на областните съвети за
развитие

Стратегическа цел 2;
Приоритет 4; Мярка 4

Стратегическа цел 3;
4. Прилагане на системата на
делегираните бюджети – мониторинг, Приоритет 1; Мярка 1,4, 5
повишаване на уменията за
прилагане и разширяване на обхвата
на системата

Промени
в
нормативната
база
в
съответствие с
Концепцията за
преструктурира
не
на
съществуващите
съвети
и
комисии
на
областно ниво
(ЗРР, ППЗРР и
всички
други
НА,
регламентиращи
съществуването
на
областни
съвети
и
комисии)

Разработени,
обсъдени и
приети
Концепция за
преструктурира
не на
съществуващите
съвети и
комисии на
областно ниво и
всички свързано
НА

Доклад за
дейността на
работната група
и доклад за
предлаганите
промени.
Предложения за
нормативни
промени.

МС – Д
5 дни преди
“СПУ,
заседанието
МДААР,
МРРБ, МП,
МО,
МОСВ,
МОН, МФ,
МЗ, МИЕ,
МЗГ,
МТСП, МК,
Областните
управители

Мониторингов
доклад
за
развитието на
системата
на
делегираните
бюджети.
Организиране и
провеждане на
обучения.
Промени
в
нормативната
уредба

Обсъден и приет
мониторингов
доклад.
Разработен
обучителен
модул и
проведени
обучения и
конференция.
Разработени и
обсъдени
предложения за
нормативни
промени.

Проект на
мониторингов
доклад,
Обучителен
модул и доклад
за проведените
обучения и
конференция.
Проекти за
промени в
нормативни
актове.

5 дни преди
МС, МФ,
заседанието
МРРБ,
МОН,
НСОРБ,
МТСП, МЗ,
МК
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Ноември

25

1. Преглед на участието на
сдружения на общините в
мониторинга за използване на
средствата от структурните фондове
на ЕС

Стратегическа цел 1;
Приоритет 6; Мярка 1

Доклад за
участието на
общините в
мониторинга за
използване на
средствата от
структурните
фондове на ЕС

Обсъден и приет Проект на
доклад за
доклад
участието на
общините в
мониторинга за
използване на
средствата от
структурните
фондове на ЕС

МРРБ, МФ, 5 дни преди Допълнителн
НСОРБ
заседанието и ресурси за

2. Прехвърляне на имоти - частна
държавна собственост, на общините

Стратегическа цел 1;
Приоритет 2; Мярка 7

Преглед на
състоянието и
необходимостта
от запазване на
статуквото на
държавните
имоти,
управлявани от
МО, които са
затворени и не
функционират;
РМС
Методическо
подпомагане
чрез обучение и
обмяна на добри
практики

Обсъден и приет
„Преглед на
състоянието”;
Проект на РМС

Проект на
документа
„Преглед на
състоянието”;
Проект на РМС

МС

5 дни преди
заседанието

Проведени 4
обучения и
годишна
конференция

Доклад и
материали от
обученията и
годишната
конференция

МРРБ,
МДААР

5 дни преди
заседанието

Брой създадени
регионални
мрежи от
обществени
съвети.

Доклад за
дейностите по
създаването на
обществените
съвети. Доклад

МРРБ,
НСОРБ,
МОН,
МТСП, МК

5 дни преди
заседанието

3. Оказване на техническа помощ за Стратегическа цел 1;
реализация на общинските планове Приоритет 7 Мярка 3
за развитие, изготвяне на качествени
инвестиционни проекти и програми
4. Развитие на обществените съвети и Стратегическа цел 3;
Приоритет 3 Мярка 2, 4
регламентирането им като средство
за консултиране с гражданите.
Организиране на обществени форуми
за обсъждане и приемане на

Създаване на
регионални
мрежи от
обществени
съвети.

изготвяне на
материалите
за
заседанието
не са
необходими
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инвестиционните приоритети и за
популяризиране на добрите практики
на общините

5. Разработване на мониторингови
доклади за оценка на резултатите от
изпълнението на Стратегията и
Програмата за децентрализация.

Мерки за осигуряване на
прозрачност и
публичност

Провеждане на
дискусионни
форуми.
Провеждане на
национален
конкурс за найдобра практика
от дейността на
обществените
съвети

Проведени
дискусионни
форуми и
национален
конкурс.

за проведените
дискусионни
форуми и
резултатите от
националния
конкурс.

Проведено
социологическо
проучване за
удовлетвореност
та на
гражданите от
развитието на
процеса на
децентрализация
. Редовен
годишен доклад
за изпълнението
на Стратегията
за
децентрализация
. Проект на
Програма за
изпълнение на
Стратегията за
децентрализация
за периода 2010
– 2013 г.

Проведено
социологическо
проучване и
анализ на
резултатите.
Обсъден и приет
редовен
годишен доклад
за изпълнението
на Стратегията
по
децентрализация
. Обсъден и
приет Проект на
Програма за
изпълнение на
стратегията 2010
– 2013 г.

Аналитичен
МРРБ,
доклад от
СДДУ
проведено
социологическо
проучване.
Проект на
редовен
годишен доклад.
Проект на
Програма за
2010 – 2013 г.

5 дни преди
заседанието
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ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Междуведомствен консултативен съвет по устойчиво развитие

Заседание
Месец

Дата

Теми/въпроси за обсъждане
Тема/въпрос

Връзка на темата/въпроса с
вен акт и/или стратегически
документ

Юни

30

Приемане на списък от индикатори
Решение 598 на МС
за наблюдение изпълнението на
Правилник за дейността
Стратегията за устойчиво развитие на на МКСУР
Р България

Юли

30

Приемане на окончателен проект на
Национална стратегия за устойчиво
развитие на Р България

Решение 598 на МС
Правилник за дейността
на МКСУР

Подготовка на принос на Р България Решение 598 на МС
Правилник за дейността
към предстоящия доклад за
на МКСУР
напредъка по изпълнение на
Стратегията за устойчиво развитие на
ЕС 2009

Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и за
изпълнение

Проект на
индикатори за
наблюдение
изпълнението на
Стратегията за
устойчиво
развитие на Р
България
Изработен проект
на НСУРРБ

Приети
индикатори за
наблюдение
изпълнението на
Стратегията за
устойчиво
развитие на Р
България
Приета НСУРРБ

Принос на Р
България към
доклада за
напредъка по
изпълнение на
Стратегията за
устойчиво развитие
на ЕС 2009

Материали за заседанието по
теми/въпроси
Вид

Отговорник
за
изготвянето

Списък от
МКСУР
индикатори за
наблюдение
изпълнението на
Стратегията за
устойчиво
развитие на Р
България
Проект на
МКСУР
Национална
стратегия за
устойчиво
развитие на Р
България

Срок за
представян
е

29.6.2009

Необходими
ресурси
Съвместен
проект между
МИЕ и НСИ,
финансиран
със средства от
Евростат

Договор за
подготовка на
окончателен
проект на
НСУРРБ
между МИЕ и
БАН
Приет принос на Р Проект на Принос МКСУР/НС в
Допълнителни
България към
на Р България към И/Организа зависимос ресурси за
доклада за
доклада за
изготвяне на
ционен
т от
напредъка по
напредъка по
материалите
за
секретариат сроковете,
изпълнение на
изпълнение на
заседанието не
поставени са необходими
Стратегията за
Стратегията за
от ЕК
устойчиво
устойчиво
развитие на ЕС
развитие на ЕС
2009
2009

29.7.2009
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Декември

10

Приемане на доклад за дейността на
Съвета за 2009

Решение 598 на МС
Правилник за дейността
на МКСУР

Доклад за
дейността на
Съвета за 2009

Приет
Доклад за
дейността на
Съвета за 2009

Проект на
Доклад за
дейността на
Съвета за 2009

МКСУР/Ор 31.12.2009 Допълнителни
ресурси за
ганизацион
изготвяне на
ен
материалите
за
секретариат
заседанието не
са необходими
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ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Национален съвет за насърчаване на заетостта

Заседание

Месец

Дата

Май

28

Юли

14

Материали за заседанието по
теми/въпроси

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
и/или
стратегически
документ
В изпълнение на
Решенията на
Съвета на
министрите и
заложеното в
Актуализираната
национална
програма за
реформи на
България

Очакван/и
резултат/и

НСНЗ подкрепя
проекта
Българската
пътека за
постигане на
гъвкавост и
сигурност и
предлага той да
бъде внесен за
приемане от
Министерския
съвет
Обсъждане на проект за
Закон за
НСНЗ подкрепя
преразпределение на средства в
насърчаване на
проекта за
Националния план за действие по
заетостта
преразпределение
заетостта през 2009 г., съгласно чл. 4, ал. Национален план на средства в
3 от Закона за насърчаване на заетостта за действие по
Националния
(Второ тримесечие)
заетостта
план за действие
по заетостта през
2009 г.
Обсъждане на Българската пътека за
постигане на гъвкавост и сигурност

Индикатор/и
за
изпълнение

Вид

Отговорник
Срок за
за
представяне
изготвянето

Необходими
ресурси

Брой приети
предложения
Подписан
протокол

Проект на
Българска пътека
за постигане на
гъвкавост и
сигурност

МТСП,
дирекция
„ППТ”

Пет работни Допълнителни
ресурси не са
дни преди
необходими
датата на
заседанието

Брой приети
предложения
Подписан
протокол

Проект за
преразпределение
на средства в
Националния план
за действие по
заетостта през
2009 г.

МТСП,
дирекция
„ППТ”
АЗ

Пет работни Допълнителни
дни преди
ресурси не са
датата на
необходими
заседанието
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Септември 30

Октомври

12

Декември

21

Обсъждане на проект на актуализирана
Национална класификация на
професиите и длъжностите, 2010

Международна
стандартна
класификация на
длъжностите ISCO 08

НСНЗ подкрепя
проекта на
актуализирана
Национална
класификация на
професиите и
длъжностите
Обсъждане на проект за
Закон за
НСНЗ подкрепя
преразпределение на средства в
насърчаване на
проекта за
Националния план за действие по
заетостта
преразпределение
заетостта през 2009 г., съгласно чл. 4, ал. Национален план на средства в
3 от Закона за насърчаване на заетостта за действие по
Националния
(Трето тримесечие)
заетостта
план за действие
по заетостта през
2009 г.
Обсъждане на проект на Национален
Закон за
НСНЗ подкрепя
план за действие по заетостта през
насърчаване на
проекта на
2010 г.
заетостта
Национален план
за действие по
заетостта през
2010 г. и предлага
той да бъде
внесен за
обсъждане в
Националния
съвет за
тристранно
сътрудничество

Брой приети
предложения
Подписан
протокол

Проект на
актуализирана
Национална
класификация на
професиите и
длъжностите

МТСП,
дирекция
„ППТ”
НСИ

Пет работни Допълнителни
ресурси не са
дни преди
датата на
необходими
заседанието

Брой приети
предложения
Подписан
протокол

Проект за
преразпределение
на средства в
Националния план
за действие по
заетостта през
2009 г.

МТСП,
дирекция
„ППТ”
АЗ

Пет работни Допълнителни
дни преди
ресурси не са
датата на
необходими
заседанието

Брой приети
предложения
Подписан
протокол

Проект на
Национален план
за действие по
заетостта през
2010 г.

МТСП,
дирекция
„ППТ”

Пет работни Допълнителни
дни преди
ресурси не са
датата на
необходими
заседанието
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ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Национален консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила

Заседание

Месец

Дата

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос

Май

11

Обсъждане и приемане на годишна
работна програма на Съвета за 2009 г.

Юни

19

1. Предложение пред Агенция по
заетостта и Министерство по труда и
социалната политика за изготвяне на
План за действие за 2009 г. – 2010 в
изпълнение на националната стратегия за
продължаващото
професионално
обучение за периода 2005 - 2010 г.
2. Формулиране на конкретни приоритети
и насърчителни мерки по прилагането на
националната стратегия.

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
и/или
стратегически
документ
План за действие
за 2009 г. в
изпълнение на
Националната
стратегия за
продължаващото
професионално
обучение за
периода 2005 2010 г.
План за действие
за 2009 г. в
изпълнение на
Националната
стратегия за
продължаващото
професионално
обучение за
периода 2005 2010 г.

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за
изпълнение

Вид

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

Приета
работна
програма

Брой приети
предложения
Одобрена
годишна
работна
програма

Проект на годишна Секретар на
работна програма съвета

30 април

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Прието
предложение
Формулирани
приоритети и
насърчителни
мерки

Брой приети
предложения
Одобрено
предложение
Брой
предложени
приоритети и
мерки

Проект на
предложение

12 юни

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Секретар на
съвета
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Октомври

16

Обсъждане и анализиране на мерките,
предприети
при
изпълнението
на
Национална стратегия за продължаващо
професионално обучение за периода
2005-2010 г.

Приемане на годишна работна програма
за дейността на съвета през 2010 г.

Чл. 59, ал. 3, т. 1 Изготвяне на
от
Закона
за становище и
насърчаване
на препоръки за
заетостта
подобряване
на състоянието
по прилагане
на Национална
стратегия
за
продължаващо
професионално
обучение
за
периода 20052010 г.
Националната
Приета
стратегия за
годишна
продължаващото работна
професионално
програма
обучение за
периода 2005 –
2010 г.

Брой приети
препоръки
Одобрено
становище

Проект на
становище

Секретар на
съвета

9 октомври

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Брой
направени
предложения
Одобрена
годишна
работна
програма

Проект на годишна Секретар на
работна програма съвета

9 октомври

Допълнителни
ресурси не са
необходими
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РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Националния съвет по трудова миграция
Заседание

Месец
Май

Дата
22

Материали за заседанието по теми/въпроси

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос
1. Представяне на Годишния доклад
по изпълнението на Плана за
действие за 2008 г. по НСМИ и План
за действие за 2009 г.
2. Отчет по проведения
информационен ден на о. Крит в
Гърция

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт и/или
стратегически
документ
Национална стратегия
на Република
България по миграция
и интеграция 2008 2015 г.

Национална стратегия
на Република
България по миграция
и интеграция 2008 –
2015 г.
3. Отчет по проведените
Национална стратегия
информационни трудови борси в
на Република
Берлин и Мюнхен, Германия
България по миграция
и интеграция 2008 –
2015 г.
4. Доклад по развитието на
Национална стратегия
Партньорството за мобилност на ЕС с на Република
Молдова
България по миграция
и интеграция 2008 –
2015 г.
5. Доклад по инициативата за
Национална стратегия

Теми/въпроси Индикатор/и
за обсъждане за изпълнени

Вид
1. Годишен доклад
по план за
действие за 2008 г.
2. План за
действие за 2009 г.
по НСМИ
Проект на отчет

Необходими
ресурси

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

МТСП,
дирекция
„СДХМИ”

Седмица
преди
заседанието

Допълнителни
ресурси за
изпълнение на
мярката не са
необходими

МТСП,
дирекция
„СДХМИ”

Седмица
преди
заседанието

Допълнителни
ресурси за
изпълнение на
мярката не са
необходими
Допълнителни
ресурси за
изпълнение на
мярката не са
необходими
Допълнителни
ресурси за
изпълнение на
мярката не са
необходими
Допълнителни

Приети доклад
и план

Брой приети
предложения
Одобрени
доклад и план

Приет отчет

Брой приети
предложения
Одобрен отчет

Приет отчет

Брой приети
предложения
Одобрен отчет

Проект на отчет

МТСП,
дирекция
„СДХМИ”

Седмица
преди
заседанието

Приет доклад

Брой приети
предложения
Одобрен
доклад

Проект на доклад

МТСП,
дирекция
„СДХМИ”

Седмица
преди
заседанието

Приет доклад

Брой приети

Проект на доклад

МТСП,

Седмица
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сключване на Партньорство за
мобилност на ЕС с Грузия
6. Доклад относно сформирана
междуведомствена работна група за
анализ на законодателството и
административната практика с оглед
въвеждане в законодателството на
българската „Зелена карта”

Октомври 16

на Република
България по миграция
и интеграция 2008 –
2015 г.
Национална стратегия
на Република
България по миграция
и интеграция 2008 –
2015 г.

предложения
Одобрен
доклад
Прието
решение и
мандат на
работна група

дирекция
„СДХМИ”

преди
заседанието

Брой приети
предложения
Одобрен
мандат за
работа на
групата

Проект на доклад

МТСП,
дирекция
„СДХМИ”

Седмица
преди
заседанието

ресурси за
изпълнение на
мярката не са
необходими
Допълнителни
ресурси за
изпълнение на
мярката не са
необходими

7. Проект на процедурни правила по
внасяне на предложения за годишни
браншови квоти – съобразена с
приетия от НСТМ Механизъм за
определяне на ГБК, с оглед
осигуряване неговото функциониране
и изпълнение

Национална стратегия Приети
на Република
процедурни
България по миграция правила
и интеграция 2008 –
2015 г.

Брой приети
предложения
Одобрени
процедурни
правила

Проект на
Процедурни
правила

МТСП,
дирекция
„СДХМИ”

Седмица
преди
заседанието

Допълнителни
ресурси за
изпълнение на
мярката не са
необходими

Приемане на работна програма за
дейността на съвета през 2010 г.

Национална стратегия
на Република
България по миграция
и интеграция 2008 –
2015 г.

Брой приети
предложения
Одобрена
годишна
работна
програма

Проект на
годишна работна
програма

Секретар на
съвета

9 октомври

Допълнителни
ресурси за
изпълнение на
мярката не са
необходими

Приета
годишна
работна
програма
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ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Националния управляващ съвет за ограничаване и премахване на детския труд

Заседание
Месец

Май

Дата

15

Теми/въпроси за обсъждане
Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
и/или
стратегически
документ
Заседание на НУСОПДТ –
Конвенция 138 на
теми:
МОТ за
1.Дейностите по проекта
минималната
ILO-IPEC – януари-май 2009 възраст и
2. Материалите и
Конвенция 182 на
инструментите, разработени МОТза забрана и
в първата фаза на проекта
незабавно
3. Националени план за
премахване на найдействие срещу детския труд тежките форми на
детски труд

Очакван/и резултат/и

Индикатор/и Материали за заседанието по теми/въпроси Необходими
ресурси
за изпълнение
Вид

Тема/въпрос

1.Представяне на
изпълнението на дейностите
по проекта ILO-IPEC
2. Създаване на работна
група от НУСОПДТ за
преглед на материалите и
инструментите, разработени
в първата фаза на проекта и
на възможността същите да
бъдат включени в
обучителните програми на
съответните ведомства
3. Обсъждане на
предложения за
актуализация на
Националния план за
действие срещу детския
труд

Създадена
работна група
Приети
предложения
за
актуализация

Кратък отчет за
хода на проекта
Материали и
инструменти
създадени по
ILO-IPEC

Отговорник за
Срок за
изготвянето
представян
е

В. Тодорова –
програмен
мениджър на
проекта на
МОТ; Събина
Събева,
Изпълнителен
директор на
Международна
социална
служба
Д.Конова –
звено с-у
детския труд
към МТСП

30 април

Не са
необходими
допълнител
ни ресурси

Страница 35

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, cъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Ноември

20

Заседание на НУСОПДТ –
теми:
1.Доклад относно
изпълнението и резултатите
от втората фаза на проект
ILO-IPEC
2.Идентифицирани добри
практики и закриване на
Програма IPEC в България
3.Проект за актуализация за
Националния план за
действие срещу детския труд

Конвенция 138 на
МОТза
минималната
възраст и
Конвенция 182 на
МОТ за забрана и
незабавно
премахване на найтежките форми на
детски труд

1.Доклад
относно
изпълнението и резултатите
от втората фаза на проект
ILO-IPEC
2. Докладване на добрите
практики идентифицирани
при двата проекта от 2-ра
фаза и закриване на
Програма IPEC в България
2.Приемане на проект за
актуализация за
Националния план за
действие срещу детския
труд

1. Одобрен
доклад за
изпълнението
на проекта
2. Одобрен
проект за
актуализация
на
Националния
план

В. Тодорова – 30
септември
програмен
мениджър на
проекта на
МОТ;
Д.Конова –
звено с-у
детския труд
към МТСП;
Н.Кирова – ИА
„ГИТ”

Не са
необходими
допълнител
ни ресурси
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ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Националния съвет по туризъм

Заседание
Месец
Май

Теми/въпроси за обсъждане

Очакван/и
Връзка на темата/въпроса
резултат/и
Дата
с нормативен акт и/или
Тема/въпрос
стратегически документ
Изготвен
28
1. Разходване на
1.Закон за туризма
проект на
средствата за
Годишна
държавното финансово
2.Закон за устройството
програма за
подпомагане на
на държавния бюджет
разходване на
развитието на туризма
средствата за
през 2010 г. – обсъждане 3.Национална стратегия
на годишната програма
за устойчиво развитие на държавното
финансово
за разходване на
туризма в Република
подпомагане
средствата
България (2009-2013)
на развитието
Приоритет
на туризма
1”Диверсификация на
през 2010 г.
националния
туристически продукт,
повишаване качеството на
предоставяните услуги и
защита на правата и
сигурността на
потребителите”
Приоритет 2
„Ефективни маркетинг и
реклама на България като
туристическа дестинация
и на туристическите
райони”

Индикатор/и за
изпълнение
1.Одобрена
Годишна
програма за
разходване на
средствата за
държавното
финансово
подпомагане на
развитието на
туризма през
2010 г.

Материали за заседанието по теми/въпроси
Вид
Проект на
Годишна
програма за
разходване на
средствата за
държавното
финансово
подпомагане на
развитието на
туризма през
2010 г.

Отговорник за
изготвянето

Срок за
представяне

Държавна агенция 21.05.2009г.
по туризъм
Дирекция
„Маркетинг,
реклама и
информация”
Дирекция
"Финансова,
административноправна дейност и
човешки ресурси"

Необходими
ресурси
Допълнителни
ресурси за
изготвяне на
материалите за
заседанието не
са необходими

2.Брой рекламни
кампании
3.Брой
проведени
обучения на
кадри от туризма
4.Брой
извършени
анализи и
прогнози за
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Септември

17

Приоритет 4
„Увеличаване
информираността на
българските граждани за
възможностите за
практикуване на туризъм
в България и ангажиране
на туристическия бизнес в
изработването на
адекватен за българския
пазар туристически
продукт”
Изготвени
1. Развитие на
1.Закон за туризма
проекти на
екотуризма – обсъждане
Програма и на
на проекти на Програма 2.Национална стратегия
и на План за действие за за устойчиво развитие на План за
действие за
развитие на екотуризма в туризма в Република
развитие на
РБългария
България (2009-2013)
екотуризма в
Приоритет
РБългария
1”Диверсификация на
националния
туристически продукт,
повишаване качеството на
предоставяните услуги и
защита на правата и
сигурността на
потребителите”

състоянието и
развитието на
туризма

1.Обсъдени и
подготвени за
внасяне в
Министерския
съвет проекти
на
Програма и на
План за действие
за развитие на
екотуризма в
РБългария

Проекти на
Програма и на
План за действие
за развитие на
екотуризма в
РБългария

Държавна
агенция по
туризъм
Дирекция
„Туристическа
политика”

11.09.2009

Допълнителни
ресурси за
изготвяне на
материалите за
заседанието не
са необходими

2.% увеличение
на броя на
туристите
посещаващи
дадена
територия за
реализиране на
екотуризъм;
3.% територия в
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страната
възможно за
практикуване на
екотуризъм;
4.% увеличение
на основния
туристически
сезон;

2. Развитие на селския
туризъм - обсъждане на
проекти на Програма и
на План за действие за
развитие на селския
туризъм в РБългария

1. Закон за туризма
2.Национална стратегия
за устойчиво развитие на
туризма в Република
България (2009-2013)
Приоритет
1”Диверсификация на
националния
туристически продукт,
повишаване качеството на
предоставяните услуги и
защита на правата и
сигурността на
потребителите”

Изготвени
проекти на
Програма и на
План за
действие за
развитие на
селския
туризъм в
РБългария

5.% увеличение
на ползване на
различен от
летен и зимен
туристически
продукт
1.Обсъдени и
подготвени за
внасяне в
Министерския
съвет проекти
на
Програма и на
План за действие
за развитие на
селския туризъм
в РБългария

Проекти на
Програма и на
План за действие
за развитие на
селския туризъм
в РБългария

Държавна
агенция по
туризъм
Дирекция
„Туристическа
политика”

11.09.2009

Допълнителни
ресурси за
изготвяне на
материалите за
заседанието не
са необходими

2. % увеличение
на броя на
туристите
посещаващи
дадена
територия за
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реализиране на
селски туризъм;
3. % територия в
страната
възможно за
практикуване на
селски туризъм;
4. % увеличение
на основния
туристически
сезон;

Ноември

17

Обсъждане на
подзаконови нормативни
актове във връзка с
последните промени в
Закона за туризма:
1. Наредба за условията
и редът за извършване на
детски и
ученически отдих и
туризъм, организиран от
детските градини,
училищата и
обслужващите звена в
системата на народната

1.Закон за туризма
2.Национална стратегия
за устойчиво развитие на
туризма в Република
България (2009-2013)
Приоритет
1”Диверсификация на
националния
туристически продукт,
повишаване качеството на
предоставяните услуги и
защита на правата и
сигурността на

Изготвени
проекти на
нормативни
актове

5. % увеличение
на ползване на
различен от
летен и зимен
туристически
продукт
1. Обсъдени и
подготвени за
внасяне в МС
проекти на
подзаконови
нормативни
актове.

Проекти на
нормативни
актове,
придружени с
мотиви по
основните
положения

Държавна агенция
по туризъм
Дирекция
„Туристическа
политика”

11.11.2009

Допълнителни
ресурси за
изготвяне на
материалите за
заседанието не
са необходими

2.% увеличение
в нивото на
удовлетвореност
от качеството на
туристически
продукти
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просвета

потребителите”

2. Изменения и
допълнения в Тарифата
за таксите,които се
събират по Закона за
туризма
3. Изменения и
допълнения в Наредбата
за категоризиране на
средствата за подслон,
местата за настаняване и
заведенията за хранене и
развлечения
4.Изменения и
допълнения в Наредбата
за изискванията към
персонала на
туроператори или
туристически агенти,
към лицето,
осъществяващо функции
по управление на
туроператорска или
туристическа агентска
дейност, и към
помещенията за
извършване на
туроператорска или
туристическа агентска
дейност
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5. Изменения и
допълнения в Наредбата
за категоризиране на
плажовете
6. Изменения и
допълнения в Наредбата
за категоризиране на
ски-пистите
7. Изменения и
допълнения в Наредбата
N 1 за категоризиране на
туристическите хижи и
прилежащите към тях
заведения за хранене
8. Наредба за
организация на Единната
система за туристическа
информация
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ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Националния съвет за закрила на детето
Заседание

Месец

Дата

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
и/или
стратегически
документ
Чл. 7, ал. 1 от
Правилника за
структурата,
организацията и
дейността на
НСЗД.

Май

11

Обсъждане и приемане на
годишна работна програма на
Съвета за 2009 г.

Юни

15

Обсъждане и анализиране на
мерките, предприети при
изпълнението на „Стратегически
план на ДАЗД за 2008 – 2010
г.”, съвместно с председателя на
Държавната агенция за закрила
на детето.

Чл. 2, ал. 2 от
Правилника за
структурата,
организацията и
дейността на
НСЗД.

Юли

27

1. Провеждане на среща при
открити врати с представители
на юридическите лица с
нестопанска цел, чиито предмет
на дейност е в областта на

Чл. 2, ал. 2, т. 2 от
Правилника за
структурата,
организацията и
дейността на

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и за
изпълнение

Приемане на
годишна работна
програма на
Съвета за 2009 г.

Брой приети
предложения
Одобрена работна
програма

Дневен ред
Проект на
работна
програма за 2009
г.

Приемане на
становище и
препоръки за
подобряване на
състоянието по
прилагане на
„Стратегически
план на ДАЗД за
2008 – 2010 г.”
Приемане на
съвместно
становище и
препоръки за
подобряване

Брой приети
предложения и
препоръки
Одобрено
становище

Дневен ред

Брой приети
предложения
Одобрено
становище

Дневен ред

Вид

Необходими
ресурси

Отговорник за
изготвянето

Срок за
представяне

Проектът за
дневен ред се
изготвя от
секретаря и се
одобрява от
председателя
на НСЗД.
Секретар на
НСЗД,
секретар на
ДАЗД.

7 дни преди
заседанието
(съгласно
чл.10,ал.3 от
Правилника)

Допълнителни
ресурси за
изготвяне на
материалите за
заседанието не
са необходими

7 дни преди
заседанието

Допълнителни
ресурси за
изготвяне на
материалите за
заседанието не
са необходими

Секретар на
НСЗД

7 дни преди
заседанието

Допълнителни
ресурси за
изготвяне на
материалите за
заседанието не
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Октомври

Ноември

12

16

закрилата на детето.
2. Обсъждане на държавната
политика по закрила на детето и
мерките по изпълнение на
„Национална стратегия за детето
2008 - 2018 г.”
Обсъждане на проекти за
законови и подзаконови
нормативни актове с участието
на Детския съвет към
Националния съвет за закрила на
детето.

НСЗД.

Обсъждане на проекта за
Оперативен план на ДАЗД за
2010 г.

Чл. 2, ал. 2, т. 3 от
Правилника за
структурата,
организацията и
дейността на
НСЗД.

Обсъждане на Доклада на
председателя на ДАЗД за
постигнатите резултати в
съответствие със заложените
цели в оперативния план за 2009
г.

Национална
стратегия за
детето 2008 - 2018
г.

състоянието по
прилагане на
Национална
стратегия за
детето 20082018г
Национална
Приемане на
стратегия за
становище по
детето 2008 - 2018 проекта за
г.
нормативен акт.

Даване на
становище за
приоритетите в
държавната
политика за
закрила на
детето и
изготвяне на
предложение за
промени в
Оперативния
план на ДАЗД за
2010 г.
Приемане на
доклада.

са необходими

Брой приети
препоръки
Одобрено за
представяне
становище пред
НС.

Дневен ред
Проект на
нормативния
акт.

Секретар на
НСЗД

7 дни преди
заседанието

Допълнителни
ресурси за
изготвяне на
материалите за
заседанието не
са необходими

Брой приети
предложения
Одобрени
предложения за
внасяне на
промени в
Оперативния план
на ДАЗД за 2010 г.

Дневен ред
Секретар на
Проект на
НСЗД.
Оперативния
план на ДАЗД за
2010 г.

7 дни преди
заседанието

Допълнителни
ресурси за
изготвяне на
материалите за
заседанието не
са необходими

Брой приети
предложения
Одобрен доклад

Дневен ред
Доклад на
председателя на
ДАЗД.

7 дни преди
заседанието

Допълнителни
ресурси за
изготвяне на
материалите за
заседанието не
са необходими

Секретар на
НСЗД.
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ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 г.
на Консултативния съвет към Националната агенция за приходите

Заседание

Месец

Дата

Април

23

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос
Мерки за повишаване събираемостта на
задълженията

Състояние на ревизионното
производство, една година след доклада
на АССП пред КС
Подобряване на електронния обмен на
информация между НАП и данъчно
задължените лица
Юни

25

Анализ на дейността по подаване и
обработка на данъчни декларации за
2008 г.

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
и/или стратегически
документ
Стратегически план
2008 – 2013
Цели на НАП за 2009
г.
Стратегически план
2008 – 2013
Цели на НАП за 2009
г.
Стратегически план
2008 – 2013
Цели на НАП за 2009
г.
Стратегически план
2008 – 2013
Цели на НАП за 2009
г.

Механизми за прилагане на спогодбите
Стратегически план
за избягване на двойно данъчно облагане 2008 – 2013

Цели на НАП за 2009
г.

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за изпълнение

Вид

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Коментари и
препоръки

Приети
препоръки

Информация (доклад) Екип от НАП

16 април

Коментари
и препоръки

Приети
препоръки

Информация
(доклад)

АССП

16 април

Препоръки

Приети
препоръки

Информация
(доклад)

АССП
Екип от
НАП

16 април

Коментари
и препоръки

Приети
препоръки

Аналитичен
доклад

Екип от
НАП

12 юни

Коментари
и препоръки

Приети
препоръки

Аналитичен
доклад

Екип от
НАП

12 юни

Необходими
ресурси

Допълнителни
ресурси не са
необходими

=== лв. за
изготвяне на
аналитичен
доклад
=== лв. за
изготвяне на
аналитичен
доклад
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Заседание

Месец
Юни

Дата
25

Септември 17

Ноември

27

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос
Практически аспекти, свързани с
данъчното облагане при предоставяне
на персонал
Вътрешния и независимия финансов
одит в борбата срещу данъчните
нарушения и престъпления у нас констатации, проблеми и изводи от
практиката на НАП
Несъотвествия на българското данъчно
заканодателство с европейските
директиви
Декларации и плащания през 2010 г.

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
и/или стратегически
документ
Стратегически план
2008 – 2013
Цели на НАП за 2009
г.
Стратегически план
2008 – 2013
Цели на НАП за 2009
г.
Стратегически план
2008 – 2013
Цели на НАП за 2009
г.
Стратегически план
2008 – 2013
Цели на НАП за 2009
г.

Нови електронни услуги за задължените Стратегически план
2008 – 2013
лица през 2010 г. – развитие на СУП

Цели на НАП за 2009
г.

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за
изпълнение

Вид

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

Предложения Приети
предложения

Доклад

„Делойт
България”
ЕООД

12 юни

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Коментари и
препоръки

Приети
препоръки

Аналитичен
доклад

Екип от
НАП

3 септември

=== лв. за
изготвяне на
аналитичен
доклад

Коментари и
препоръки

Приети
препоръки

Становище

АССП

3 септември

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Информация,
коментари и
препоръки

Приети
препоръки

Информация
(презентация)

Екип от
НАП

20 ноември

Информация,
коментари и
препоръки

Приети
препоръки

Информация
(презентация)

Екип от
НАП

20 ноември

=== за
изготвяне на
информацията
(презентацията)
=== за
изготвяне на
информацията
(презентацията)
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ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Съвет към изпълнителния директор на Агенцията по заетостта
Заседание

Месец

Април

Теми/въпроси за обсъждане

Дата

Тема/въпрос

30

Информация за реализация на
Постановление на МС № 44 –
усвоени средства, потребности и
предложение за
преразпределение на средства.
Възникнали проблеми и
предложения за тяхното
решение.

Информация за състоянието на
пазара на труда.

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
и/или
стратегически
документ
ПЛАН 2009
Финансова
стабилност,
подкрепа за
бизнеса и
социална защита
на хората.
Национален
план за действие
по заетостта
2009 г.
ПЛАН 2009
Финансова
стабилност,
подкрепа за
бизнеса и
социална защита
на хората.
Национален
план за действие
по заетостта
2009 г.

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и за
изпълнение

Вид

Изразени позиции
(вкл. писмени) по
ПМС № 44.
Предложения за
изменение на ПМС
№ 44 и за
преразпределение
на средствата.

Приемане на
измененията от
НСНЗ и МС.
Приемане на
предложението за
преразпределение
на средствата по
ПМС № 44.

Обсъждане и
оценка на мерки и
действия. Изразени
позиции.

Предложения за
Информация –
изпълнение на
Доклад.
мерки и на проекти
за нови марки за
въздействие върху
пазара на труда.

Информация за
функционирането
на ПМС 44 –
Отчет.

Отговорник за
изготвянето

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

Изпълнителен
директор на АЗ

7 дни преди Да. Изнесено
заседанието заседание в
гр. Варна –
техническо
обезпечение
по Плансметка.

Изпълнителен
директор на АЗ

7 дни преди Да. Изнесено
заседанието заседание в
гр. Варна –
техническо
обезпечение
по Плансметка.
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Обсъждане и приемане на нов
Правилник за устройството и
дейността на Съвета към
изпълнителния директор на АЗ.

Юли

16

Закон за
насърчаване на
заетостта.
Устройствен
правилник на
агенцията по
заетостта
Създаване на работна група за
Закон за
уточняване на списъците на
насърчаване на
външни оценители.
заетостта.
Устройствен
правилник на
агенцията по
заетостта
Информация за провеждане на
Закон за
обучение на оценители и
насърчаване на
обучители на възрастни.
заетостта.
Устройствен
правилник на
агенцията по
заетостта
Отчет-анализ за дейността на
Закон за
Съветите за сътрудничество /СС/ насърчаване на
към Дирекции «Бюро по труда» заетостта.
/ДБТ/ и Комисиите по заетост
Устройствен
/КЗ/ към областните съвети за
правилник на
развитие за периода 01.01.2009г. агенцията по
– 30.06.2009г.
заетостта
Информация за състоянието на
ПЛАН 2009
пазара на труда.
Финансова
стабилност,
подкрепа за
бизнеса и
социална защита

Проект на нов
Правилник.

Приемане на нов
Правилник.

Пакет от проектопредложения.

Изпълнителен
7 дни преди
директор на АЗ. заседанието
Участниците в
Съвета.

Решение за
създаване на
работна група.

Заповед за
създаване на
работна група.

Доклад.

Изпълнителен
директор на АЗ

Информация за
провеждане на
обучение.

Заповед за
провеждане на
обучение.

Доклад.

Изпълнителен
директор на АЗ

Доклад. Писмени
коментари на
участниците в
Съвета.

Приемане на
Доклада с бележки
и допълнения.

Доклад – ОтчетАнализ.

Изпълнителен
директор на АЗ

Да. Изнесено
заседание в
гр. Варна –
техническо
обезпечение
по Плансметка.
7 дни преди Да. Изнесено
заседанието заседание в
гр. Варна –
техническо
обезпечение
по Плансметка.
7 дни преди Да. Изнесено
заседанието заседание в
гр. Варна –
техническо
обезпечение
по Плансметка.
7 дни преди Не
заседанието

Обсъждане и
оценка на мерки и
действия. Изразени
позиции.

Предложения за
Информация –
Доклад.
изпълнение на
мерки и на проекти
за нови марки за
въздействие върху
пазара на труда.

Изпълнителен
директор на АЗ

7 дни преди Не
заседанието
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Информация за реализация на
Националния план за действие
по заетостта.

Октомври

Декември

8

18

на хората.
Национален
план за действие
по заетостта
2009 г.
Национален
план за действие
по заетостта
2009 г.

Обсъждане на нови схеми по
Оперативна програма “Развитие
на човешките ресурси” –
Презентации.

Актуализирана
Стратегия по
заетостта 20082015 г. ОП
„РЧР”.

Обсъждане на проект за
Национален план за действие по
заетостта за 2010 г.

Закон за
насърчаване на
заетостта.
Стратегия по
заетостта 20082015 г.
Устройствен
правилник на
агенцията по
заетостта.
Национален
план за действие
по заетостта
2009 г.
Национална
стратегия за

Анализ на работата на външните
оценители при оценка на
офертите на обучаващите
организации за провеждане на
професионална квалификация

Доклад. Обсъждане Приемане на
на оценки,
Доклада.
коментари и
бележки по
ефективността на
мерките.
Презентации.
Коментари и
бележки.

Проект на
Национален план
за действие по
заетостта за 2010 г.

Бележки и
коментари.
Изразени позиции
по проекта.

Доклад. Обсъждане Приемане на
на оценки,
Доклада.
коментари и
бележки по
ефективността на
мерките.

Информация –
Доклад.

Изпълнителен
директор на АЗ

7 дни преди Не
заседанието

Презентации.

Изпълнителен
7 дни преди
директор на АЗ. заседанието
Зам.-директор
АЗ.

Информация –
Доклад.

Изпълнителен
директор на АЗ

Информация –
Доклад.

Изпълнителен
директор на АЗ

Да. Изнесено
заседание в
гр. Пловдив
– техническо
обезпечение
по Плансметка.
7 дни преди Да. Изнесено
заседанието заседание в
гр. Пловдив
– техническо
обезпечение
по Плансметка.

7 дни преди Не
заседанието
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Анализ на приключили схеми по
Оперативна програма “Развитие
на човешките ресурси”

продължаващо
професионално
обучение за
периода 20052010 година.
Национална
стратегия за
учене през целия
живот за
периода 20082013 г.
Национален
Информация –
план за действие Доклад.
по заетостта
2009 г. ОП
„РЧР”.

Приемане на
Доклада.

Информация –
Доклад.

Изпълнителен
директор на АЗ

7 дни преди Не
заседанието
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ЧАСТ ІІ
ПРИМЕРНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ
ЗА 2009 ГОДИНА НА КОНСУЛТАТИВНИ ЗВЕНА,
ИЗГОТВЕНИ ОТ ЕКИПА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 г.
на Консултативен съвет за чуждестранни инвестиции и финансиране
Заседание
Месец

Дата

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос

Май

22

Дискусия за възможностите за
привличане на чуждестранни
инвестиции в условията на криза

Октомври

23

Дискусия по приоритети на
правителството за привличане на
чуждестранни инвестиции

Приемане на работна програма за
дейността на съвета през 2010 г.

Връзка на темата/въпроса
с нормативен акт и/или
стратегически документ
План за финансова
стабилност, подкрепа за
бизнеса и социална
защита на хората – 2009 г.
Стратегия за насърчаване
на инвестициите в
Република България (2005
– 2010 г.)
Програма на
правителството
Стратегия за насърчаване
на инвестициите в
Република България (2005
– 2010 г.)
Програма на
правителството
Стратегия за насърчаване
на инвестициите в
Република България (2005
– 2010 г.)

Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за
изпълнение

Материали за заседанието по теми/въпроси
Вид

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

Възможни
Брой приети
мерки за
предложения
привличане
на
чуждестранни
инвестиции

Доклад

Секретаря
на съвета

15 май

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Възможни
мерки за
привличане
на
чуждестранни
инвестиции
Приета
работна
програма

Брой приети
предложения

Доклад

Секретаря
на съвета

16 октомври Допълнителни
ресурси не са
необходими

Брой приети
предложения
Одобрена
работна
програма

Проект на работна
програма

Секретар на
съвета

16 октомври

Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите

Заседание

Месец

Дата

Юни

19

Ноември

27

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос
Доклад за изпълнените дейности за
подпомагане на военноинвалидите и
военнопострадалите през мандата на
правителството
Приемане на работна програма за
дейността на съвета през 2010 г.

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
и/или стратегически
документ
Закон за
военноинвалидите
и
военнопострадалите
Закон за
военноинвалидите
и
военнопострадалите

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Одобрен
доклад
Брой приети
предложения
Приета
годишна
работна
програма

Индикатор/и
за
изпълнение

Вид

Отговорник
за
изготвянето

Одобрен отчет

Доклад

Секретаря на
съвета

Брой приети
предложения
Одобрена
годишна
работна
програма

Проект на годишна Секретаря на
работна програма
съвета

Срок за
представяне
12 юни

22 ноември

Необходими
ресурси

Не са
необходими
допълнителни
ресурси
Не са
необходими
допълнителни
ресурси
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Заседание

Месец

Дата

Юни

26

Септември

25

Декември

17

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос
План за съвместни проверки от органите,
осъществяващи контрол на пазара на
стоки за трето тримесечие на 2009 г.

Връзка на
Очакван/и
темата/въпроса с
нормативен акт
резултат/и
и/или
стратегически
документ
Закон за защита на План за
потребителите
съвместни
проверки

Материали за заседанието по теми/въпроси
Индикатор/и
за
изпълнение

Приети
предложения
Приет план за
съвместни
проверки
План за съвместни проверки от органите, Закон за защита на План за
Приети
осъществяващи контрол на пазара на
потребителите
съвместни
предложения
стоки за четвърто тримесечие на 2009 г.
проверки
Приет план за
съвместни
проверки
Обсъждане на резултатите от съвместните Закон за защита
Мерки за
Брой приети
проверки от началото на годината
на потребителите подобряване
предложения
на
за мерки за
координацията подобряване
на
координацията
План за съвместни проверки от органите, Закон за защита на План за
Приети
осъществяващи контрол на пазара на
потребителите
съвместни
предложения
стоки за първо тримесечие на 2010 г.
проверки
Приет план за
съвместни
проверки

Вид

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне
19 юни

Необходими
ресурси

Проект на план

Секретар на
съвета

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Проект на план

Секретар на 18
съвета
септември

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Доклад

Секретар на
съвета

18
септември

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Проект на план

Секретар на
съвета

10 декември Допълнителни
ресурси не са
необходими
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Обсъждане на мерки за подобряване на
координацията между органите,
осъществяващи контрол на пазара на
стоки

Закон за защита на Мерки за
потребителите
подобряване
на
координацията

Приемане на работна програма за
дейността на съвета през 2010 г.

Закон за защита на Приета
потребителите
годишна
работна
програма

Брой приети
Доклад
предложения
за мерки за
подобряване
на
координацията
Брой приети
Проект на годишна
предложения
работна програма
Одобрена
годишна
работна
програма

Секретар на
съвета

10 декември

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Секретар на
съвета

10 декември

Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Междуведомствен съвет за управление на изпълнението на Националния план за действие по околна среда-здраве

Заседание

Месец

Дата

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос

Юни

26

Доклад за изпълнението на Националния
план за действие по околна среда - здраве

Ноември

26

Приемане на работна програма за
дейността на съвета през 2010 г.

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
и/или
стратегически
документ
Национална
стратегия за
околна среда
Национална
стратегия за
околна среда

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Приет
доклад
Приета
годишна
работна
програма

Индикатор/и
за
изпълнение

Брой приети
предложения
Одобрен
доклад
Брой приети
предложения
Одобрен
годишна
работна
програма

Вид

Доклад

Отговорник
за
изготвянето
Секретар на
съвета

Проект на годишна Секретар на
работна програма
съвета

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

19 юни

Допълнителни
ресурси не са
необходими

22 ноември

Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

Заседание

Месец

Юни

Ноември

Теми/въпроси за обсъждане

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
Дата
Тема/въпрос
и/или
стратегически
документ
26
Доклад за дейността на съвет през мандата Програма на
на правителството
правителството
6

Приемане на работна програма на съвета
за 2010 г .

Програма на
правителството

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Приет
доклад
Приета
работна
програма

Индикатор/и
за
изпълнение

Брой приети
предложения
Одобрен
доклад
Брой приети
предложения
Одобрена
работна
програма

Вид

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

Доклад

Секретар на
съвета

19 юни

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Проект на работна
програма

Секретар на
съвета

30 октомври Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол

Заседание
Месец

Дата

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос

Връзка на темата/въпроса с
нормативен акт и/или
стратегически документ

Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за
изпълнение

Материали за заседанието по теми/въпроси
Вид

Отговорник
за
изготвянето

Юни

26

Отчет за дейността на съвета през Програма на
мандата на правителството
правителството
Стратегия за интегрирано
гранично управление на
Република България

Приет
доклад

Брой приети
предложения
Одобрен
доклад

Доклад

Декември

4

Приемане на работна програма за Програма на
дейността на съвета през 2010 г. правителството
Стратегия за интегрирано
гранично управление на
Република България

Приета
годишна
програма

Брой приети
предложения
Одобрена
работна
програма

Проект на годишна Секретар на
работна програма
съвета

Срок за
представяне

Секретар на 19 юни
съвета

27 ноември

Необходими
ресурси
Допълнителни
ресурси не са
необходими

Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Междуведомствен съвет по експортно застраховане

Заседание

Месец

Дата

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос

Материали за заседанието по теми/въпроси

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
и/или
стратегически
документ
Закон за
експортното
застраховане

Одобрен
отчет
Решения

Очакван/и
резултат/и

Юли

17

Отчет за дейността на „БАЕЗ” ЕАД за
второ тримесечие на 2009 г.

Октомври

23

Отчет за дейността на „БАЕЗ” ЕАД за
трето тримесечие на 2009 г.

Закон за
експортното
застраховане

Одобрен
отчет
Решения

Октомври

23

Приемане на гошина работна програма за
дейността на съвета през 2010 г.

Закон за
експортното
застраховане

Приета
годишна
работна
програма

Индикатор/и
за
изпълнение

Брой приети
предложения
Приети
решения
Брой приети
предложения
Приети
решения
Брой приети
предложения
Одобрена
годишна
работна
програма

Необходими
ресурси

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Доклад

„БАЕЗ” АД

10 юли

Допълнителни
средства не са
необходими

Доклад

„БАЕЗ” АД

16 октомври

Допълнителни
средства не са
необходими

Проект на годишна Секретар на
работна програма
съвета

16 октомври

Допълнителни
средства не са
необходими

Вид
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Междуведомствен съвет по участие на Република България в НАТО
Заседание

Месец

Дата

Май

22

Юли

24

Септември 25

Ноември

27

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос
Информация и мерки за изпълнение на
дейностите по изпълнението на поетите
ангажименти на Република България,
произтичащи от членството в НАТО
Информация и мерки за изпълнение на
дейностите по изпълнението на поетите
ангажименти на Република България,
произтичащи от членството в НАТО
Информация и мерки за изпълнение на
дейностите по изпълнението на поетите
ангажименти на Република България,
произтичащи от членството в НАТО
Информация и мерки за изпълнение на
дейностите по изпълнението на поетите
ангажименти на Република България,
произтичащи от членството в НАТО
Приемане на годишна програма за
дейността на съвета през 2010 г.

Материали за заседанието по теми/въпроси

Очакван/и Индикатор/и
Връзка на
резултат/
за
темата/въпроса с
Вид
нормативен акт и/или
и
изпълнение
стратегически
документ
Северноантлантически Приети
Брой приети
Доклад
договор
мерки
предложения
Одобрени
мерки
Северноантлантически Приети
Брой приети
Доклад
договор
мерки
предложения
Одобрени
мерки
Северноантлантически Приети
Брой приети
Доклад
договор
мерки
предложения
Одобрени
мерки
Северноантлантически Приети
Брой приети
Доклад
договор
мерки
предложения
Одобрени
мерки
Проект на
Северноантлантически Приета
Брой приети
договор
работна
предложения годишна работна
програма
Одобрена
програма
работна
програма

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

Секретар на
съвета

15 май

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Секретар на
съвета

17 юли

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Секретар на
съвета

18
септември

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Секретар на
съвета

20 ноември

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Секретар на
съвета

20 ноември

Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009
на Национален съвет за тристранно сътрудничество

Заседание

Месец

Дата

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос

Юни

26

Дискусия за изпълнението Пакта за
икономическо и социално развитие на
Република България до 2009 г.

Октомври

9

Дискусия по приоритетите на
правителството в областта на трудовите и
осигурителните отношения и жизненото
равнище

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
и/или
стратегически
документ
Пакт за
икономическо и
социално развитие
на Република
България до 2009
г.
Програма на
правителството

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за
изпълнение

Вид

Съгласувани Брой приети
Доклад
мнения
предложения
на
работодателите
и/или
синдикатите
Съгласувани Брой приети
Доклад
мнения
предложения
на
работодателите
и/или
синдикатите

Необходими
ресурси

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

МТСП

19 юни

Допълнителни
ресурси не са
необходими

МТСП

2 октомври

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Забележка: към програмата се изготвя тримесечен график за редовните заседания, съобразен със законодателната програма на правителството, която ще
бъде приета след изборите.
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Национален съвет по медицинска експертиза

Заседание

Месец

Дата

Септември

18

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос
Отчет за дейността на съвета

Приемане на работна програма за
дейността на съвета през 2010 година

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
и/или
стратегически
документ
Закон за здравето
Национална
здравна стратегия
2008 – 2013 и план
за действие
Закон за здравето
Национална
здравна стратегия
2008 – 2013 и план
за действие

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и Индикатор/и
резултат/и за изпълнение

Вид

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

Изводи и
Брой приети
оценки за
предложения
дейността на
съвета

Доклад

Секретар на
съвета

11
септември

Не са
необходими
допълнителни
ресурси

Приета
работна
програма

Проект на работна
програма

Секретар на
съвета

11
септември

Не са
необходими
допълнителни
ресурси

Брой приети
предложения
Одобрена
работна
програма
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Национален съвет по наркотични вещества
Заседание

Теми/въпроси за обсъждане

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт и/или
Месец
Дата
Тема/въпрос
стратегически
документ
Юни
26
Отчет за изпълнението на Национална Национална стратегия
стратегия за борба с наркотиците 2003 за борба с
- 2008 г.
наркотиците 2003 –
2008 г.
Национална здравна
стратегия 2008 – 2013
и план за действия
Закон за контрол
върху наркотичните
вещества и
прекурсорите
Октомври 30
Обсъждане на концепция за нова
Национална здравна
национална стратегия за борба с
стратегия 2008 – 2013
наркотиците
и план за действия
Закон за контрол
върху наркотичните
вещества и
прекурсорите
Декември 7
Осъждане и приемане на работна
Национална здравна
програма за дейността на съвета през стратегия 2008 – 2013
2010 година
и план за действия
Закон за контрол

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за
изпълнение

Вид

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

Изводи и
оценки за
изпълнението
на
стратегията

Брой
направени
коментари и
приети
предложения

Доклад

Секретар на
съвета

19 юни

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Приета
концепция

Брой приети
предложения

Проект на
концепция

Секретар на
съвета

23 октомври === лева за
възнаграждения
на експерти,
участвали при
изготвяне на
концепцията

Приета
работна
програма

Брой приети
предложения
Одобрена
работна

Проект на работна
програма

Секретар на
съвета

27 ноември

Допълнителни
ресурси не са
необходими
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върху наркотичните
вещества и
прекурсорите

програма
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Съвет за икономическа политика

Заседание

Месец

Юни

Теми/въпроси за обсъждане

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
Дата
Тема/въпрос
и/или
стратегически
документ
26
Дискусия по икономическата политика Програма на
на правителството за изтеклия мандат правителството

Септември

15

Октомври

30

Декември

17

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за изпълнение

Вид

Отговорник за
Срок за
изготвянето представяне

Брой направени Доклад
коментари

Председател
на съвета

19 юни

Дискусия по основните приоритет на
Програма на
икономическата политика на
правителството
правителството за периода 2010 – 2013
година
Дискусия по бюджет 2010
Програма на
правителството

Формулирани
констатации и
оценки
Формулирани
препоръки

Брой приети
препоръки

Доклад

Председател
на съвета

10
септември

Формулирани
препоръки

Брой приети
препоръки

Доклад

Председател
на съвета

23
октомври

Приемане на работна програма за
дейността на съвета през 2010 година

Приета
програма

Брой направени Проект на
предложения
програма
Съгласувана
програма

Секретар на
съвета

10
декември

Програма на
правителството

Необходими
ресурси

Допълнителни
ресурси не са
необходими
Допълнителни
ресурси не са
необходими
Допълнителни
ресурси не са
необходими
Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Съвет за икономически растеж
Заседание

Теми/въпроси за обсъждане

Материали за заседанието по теми/въпроси

Май

15

Обсъждане на актуални проблеми на
икономическо развитие на страната

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
и/или
стратегически
документ
Програма на
правителството

Юни

18

Обсъждане на актуални проблеми на
икономическо развитие на страната

Програма на
правителството

Препоръки
за действия

Брой приети
предложения

Доклад

Секретар на
съвета

Юли

16

Обсъждане на актуални проблеми на
икономическо развитие на страната

Програма на
правителството

Препоръки
за действия

Брой приети
предложения

Доклад

Секретар на
съвета

Август

27

Обсъждане на актуални проблеми на
икономическо развитие на страната

Програма на
правителството

Препоръки
за действия

Брой приети
предложения

Доклад

Секретар на
съвета

Септември

25

Обсъждане на актуални проблеми на
икономическо развитие на страната

Програма на
правителството

Препоръки
за действия

Брой приети
предложения

Доклад

Секретар на
съвета

Октомври

22

Обсъждане на актуални проблеми на
икономическо развитие на страната

Програма на
правителството

Препоръки
за действия

Брой приети
предложения

Доклад

Секретар на
съвета

Ноември

19

Обсъждане на актуални проблеми на
икономическо развитие на страната

Програма на
правителството

Препоръки
за действия

Брой приети
предложения

Доклад

Секретар на
съвета

Месец

Дата

Тема/въпрос

Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за
изпълнение

Вид

Отговорник
за
изготвянето

Препоръки
за действия

Брой приети
предложения

Доклад

Секретар на
съвета

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

8 май

Допълнителни
ресурси не са
необходими
11 юни
Допълнителни
ресурси не са
необходими
9 юли
Допълнителни
ресурси не са
необходими
20 август
Допълнителни
ресурси не са
необходими
18
Допълнителни
септември
ресурси не са
необходими
15 октомври Допълнителни
ресурси не са
необходими
12 ноември Допълнителни
ресурси не са
необходими
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Декември

17

Обсъждане на актуални проблеми на
икономическо развитие на страната

Програма на
правителството

Препоръки
за действия

Брой приети
предложения

Доклад

Секретар на
съвета

Приема на работна програма за дейността
на съвета през 2010 г.

Програма на
правителството

Приета
работна
програма

Брой приети
предложения

Проект на работна
програма

Секретар на
съвета

10 декември Допълнителни
ресурси не са
необходими
10 декември Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности
Заседание

Месец

Дата

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос

Юни

30

Отчет за дейността на съвета до
първо полугодие на 2009 г.

Септемвр
и

25

Съгласуване на допълнителни мерки

Декември

18

Съгласуване на работна програма на
съвета за 2010 г.

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт и/или
стратегически
документ
План за изпълнение
на мерките, свързани
с управлението на
средствата от ЕС в
отговор на доклада на
ЕК за напредъка на
България
Национална програма
за реформи
Програма на
правителството
Национална програма
за реформи
Програма на
правителството
Национална програма
за реформи

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Формулиран
и изводи и
оценки

Индикатор/и
за
изпълнение

Вид

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Брой
направени
коментари и
приети
предложения

Доклад

Председател 23 юни
на съвета

Съгласувани Брой приети
допълнителни предложения
мерки

Доклад

Председател 18 септември Допълнителни
ресурси не са
на съвета

Приета
работна
програма

Проект на работна
програма

Брой приети
предложения
Одобрена
работна
програма

необходими

Секретар на
съвета

11 декември

Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
на Съвет за ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето в Република България

Заседание

Месец

Дата

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос

Юни

19

Отчета за дейността на съвета през
мандата на правителството – постигнати
резултати и нерешени проблеми

Октомври

15

Съгласуване на работна програма за
дейността на съвета през 2010 година

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
и/или
стратегически
документ
Закон за здравето
Национална
здравна стратегия
2008 - 2013 и план
за действия
Закон за здравето
Програма на
правителството
Национална
здравна стратегия
2008 - 2013 и план
за действия

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Изводи,
оценки и
препоръки
Приета
работна
програма

Индикатор/и
за
изпълнение

Брой
направени
констатации
Брой приети
препоръки
Брой приети
предложения

Вид

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

Доклад

Председател 12 юни
на съвета

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Проект на работна
програма

Секретар на
съвета

Допълнителни
ресурси не са
необходими

8 октомври
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Съвет по държавен вътрешен финансов контрол

Заседание

Месец

Ноември

Дата

6

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос
Дискусия за бъдещето на съвета и вземане
на решение

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
и/или
стратегически
документ
Програма на
правителството

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Решение за
бъдещето на
съвета

Индикатор/и
за изпълнение

Брой приети
предложения

Вид

Доклад

Отговорник
за
изготвянето
Председател
на съвета

Срок за
представяне
30 октомври

Необходими
ресурси

Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Съвет по европейска комуникация

Заседание

Месец

Юни

Октомври

Теми/въпроси за обсъждане

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
Дата
Тема/въпрос
и/или
стратегически
документ
19
Отчет за дейността на съвета през мандата Комуникационна
на правителството
стратегия на
България за 2007 –
2009 г.
Програма на
правителството
30
Обсъждане на концепция за
Програма на
комуникационна стратегия на България за правителството
2010 – 2012 година
Приемане на работна програма за
дейността на съвета през 2010 г.

Програма на
правителството

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за
изпълнение

Вид

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Изводи и
препоръки

Брой приети
констатации и
препоръки

Доклад

Секретар на
съвета

Одобрена
концепция

Брой приети
предложения
Одобрена
концепция
Брой приети
предложения
Съгласувана
работна
програма

Проект на
концепция

Експертен
23 октомври
екип,
определен от
МВнР
Председател 23 октомври
и секретар
на съвета

Приета
работна
програма

Проект на работна
програма

12 юни

Необходими
ресурси

Допълнителни
ресурси не са
необходими

=== лева за
възнаграждения
на експертния
екип
Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Съвет по националния рaдиочестотен спектър
Заседание

Месец

Дата

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос

Юни

19

Отчет за дейността на съвета през
мандата на правителството

Октомври

16

Дискусия по приоритетите на
правителството по планирането и
разпределението на националния
радиочестотен център

Декември

11

Приемане на работна програма за
дейността на съвета през 2010 г.

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
и/или
стратегически
документ
Програма на
правителството

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за
изпълнение

Констатации Брой
и препоръки направени
констатации и
приети
препоръки
Програма на
Констатации Брой
правителството
и препоръки направени
констатации и
приети
препоръки
Програма на
Приета
Брой приети
работна
предложения
правителството
Одобрена
План за въвеждане програма
годишна
на наземно цифрово
работна
телевизионно
програма
радиоразпръскване
(DVB-T) в
Република
България

Вид

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Доклад

Секретар на
съвета

Доклад

Председател 9 октомври
на съвета

Проект на годишна Секретар на
работна програма
съвета

12 юни

4 декември

Необходими
ресурси

Допълнителни
ресурси не са
необходими
Допълнителни
ресурси не са
необходими
Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Съвет по сигурността
Заседание
Месец

Дата

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос

Май

15

Обсъждане на въпроси, свързани с
функциите на съвета

Юни

19

Обсъждане на въпроси, свързани с
функциите на съвета

Юли

31

Обсъждане на въпроси, свързани с
функциите на съвета

Август

31

Обсъждане на въпроси, свързани с
функциите на съвета

Септември 25

Обсъждане на въпроси, свързани с
функциите на съвета

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт и/или
стратегически документ
Програма на
правителството
Стратегически преглед
на отбраната.
Политическа рамка
Програма на
правителството
Стратегически преглед
на отбраната.
Политическа рамка
Програма на
правителството
Стратегически преглед
на отбраната.
Политическа рамка
Програма на
правителството
Стратегически преглед
на отбраната.
Политическа рамка
Програма на
правителството
Стратегически преглед

Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за
изпълнение

Материали за заседанието по теми/въпроси
Необходими
ресурси

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Приети
Брой приети
Документи в
предложения предложения и съответствие с
и документи документи
функциите на
съвета

Вносителите

8 май

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Приети
Брой приети
Документи в
предложения предложения и съответствие с
и документи документи
функциите на
съвета

Вносителите

12 юни

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Приети
Брой приети
Документи в
предложения предложения и съответствие с
и документи документи
функциите на
съвета

Вносителите

24 юли

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Приети
Брой приети
Документи в
предложения предложения и съответствие с
и документи документи
функциите на
съвета

Вносителите

24 август

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Приети
Брой приети
Документи в
предложения предложения и съответствие с
и документи документи
функциите на

Вносителите

18
септември

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Вид
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Октомври

23

Обсъждане на въпроси, свързани с
функциите на съвета

Ноември

20

Обсъждане на въпроси, свързани с
функциите на съвета

Декември

18

Обсъждане на въпроси, свързани с
функциите на съвета

Приемане на работна програма за
дейността на съвета през 2010 г.

на отбраната.
Политическа рамка
Програма на
правителството
Стратегически преглед
на отбраната.
Политическа рамка
Програма на
правителството
Стратегически преглед
на отбраната.
Политическа рамка
Програма на
правителството
Стратегически преглед
на отбраната.
Политическа рамка
Програма на
правителството
Стратегически преглед
на отбраната.
Политическа рамка

съвета
Приети
Брой приети
Документи в
предложения предложения и съответствие с
и документи документи
функциите на
съвета

Вносителите

Приети
Брой приети
Документи в
предложения предложения и съответствие с
и документи документи
функциите на
съвета

Вносителите 13 ноември

Приети
Брой приети
Документи в
предложения предложения и съответствие с
и документи документи
функциите на
съвета

Вносителите

Приета
годишна
работна
програма

Брой приети
предложения
Одобрена
годишна
работна
програма

Проект на годишна Секретар на
работна програма
съвета

16 октомври Допълнителни
ресурси не са
необходими
Допълнителни
ресурси не са
необходими

11 декември Допълнителни
ресурси не са
необходими
11 декември

Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Съвет за координация и мониторинг при реализация на инфраструктурни проекти с национално значение

Заседание

Месец

Дата

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос

Юни

12

Отчет за дейността на съвета

Ноември

27

Приема на работна програма на съвета за
2010 г.

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
и/или
стратегически
документ
Програма на
правителството
Национална
програма за
реформи
Програма на
правителството
Национална
програма за
реформи

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за
изпълнение

Вид

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

Изводи и
констатации

Брой приети
предложения
Одобрен
доклад

Доклад

Секретар на
съвета

5 юни

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Приета
работна
програма

Брой приети
предложения

Проект на работна
програма

Секретар на
съвета

20 ноември

Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Национален съвет по данъчна политика

Заседание

Месец

Юни

Октомври

Теми/въпроси за обсъждане

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
Дата
Тема/въпрос
и/или
стратегически
документ
26
Отчет за дейността на съвета през мандата Данъчни закони
на правителството
Национална
програма за
реформи
16
Дискусия по промените в данъчното
Данъчни закони
законодателство през 2010 г.
Национална
програма за
реформи

Приемане на работна програма за
дейността на съвета през 2010 г.

Данъчни закони
Национална
програма за
реформи

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за
изпълнение

Констатации Брой приети
и препоръки предложения
Одобрен
доклад
Брой приети Брой приети
предложения предложения
Съгласувани Одобрени
промени в
промени в
данъчните
данъчните
закони през закони
2010 г.
Приета
Брой приети
работна
предложения
програма
Одобрена
работна
програма

Вид

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Доклад

Секретар на
съвета

Аналитичен
доклад

Екип от
9 октомври
Министерство
на финансите
и
Националната
агенция за
приходите
Секретар на
9 октомври
съвета

Проект на работна
програма

19 юни

Необходими
ресурси

Допълнителни
ресурси не са
необходими
=== лева за
възнаграждения
на екипа,
изготвил
аналитичния
доклад
Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Национален съвет за защита на потребителя

Заседание

Месец

Дата

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос

Юни

26

Отчет за дейността на съвета през мандата
на правителството

Ноември

20

Концепция за изготвяне на стратегия за
защита на потребителите
Приемане на работна програма за
дейността на съвета през 2010 г.

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
и/или
стратегически
документ
Закон за защита
на потребителите

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за
изпълнение

Констатации Брой
и
направени
предложения констатации и
приети
предложения
Програма на
Приета
Брой приети
правителството
концепция
предложения
Закон за защита на
Одобрена
потребителите
концепция
Програма на
Приета
Брой приети
правителството
работна
предложения
Закон за защита на програма
Одобрена
потребителите
работна
програма

Вид

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Доклад

Секретар на
съвета

Проект на
концепция

Експертен
12 ноември
екип,
определен от
МИЕ
Секретар на 12 ноември
съвета

Проект на работна
програма

19 юни

Необходими
ресурси

Допълнителни
ресурси не са
необходими
=== лева за
възнаграждения
на експертния
екип
Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Национален съвет по иновации

Заседание

Месец

Юни

Октомври

Декември

Теми/въпроси за обсъждане

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
Дата
Тема/въпрос
и/или
стратегически
документ
19
Отчет за дейността на съвета през мандата Национална
на правителството
иновационна
стратегия на
Република
България
16 Обсъждане на проект на годишния доклад Национална
за състоянието и развитието на
иновационна
политиката в областта на иновациите
стратегия на
Република
България
10

Приемане на годишна работна програма
за дейността на съвета през 2010 г.

Национална
иновационна
стратегия на
Република
България

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за
изпълнение

Констатации Брой
и препоръки направени
констатации и
приети
предложения
Приет
Брой приети
проект на
предложения
годишен
Одобрен
доклад
проект на
годишен
доклад
Приета
Брой приети
годишна
предложения
работна
Одобрена
програма
работна
програма

Вид

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

Доклад

Секретар на
съвета

12 юни

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Проект на
годишен доклад

Секретар на
съвета и
екип от
МИЕ

9 октомври

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Проект на годишна Секретар на
работна програма
съвета

4 декември

Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия

Заседание

Месец

Дата

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос

Юни

26

Отчет за дейността на съвета през
мандата на правителството

Ноември

27

Дискусия по изпълнението на
Националната стратегия за
насърчаване на малките и средни
предприятия 2007-2013
Приемане на работна програма за
дейността на съвета през 2010 г.

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт и/или
стратегически
документ
Закон за малките и
средните предприятия
Национална стратегия
за насърчаване на
малките и средни
предприятия 2007-2013
Закон за малките и
средните предприятия
Национална стратегия
за насърчаване на
малките и средни
предприятия 2007-2013
Закон за малките и
средните предприятия
Национална стратегия
за насърчаване на
малките и средни
предприятия 2007-2013

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за
изпълнение

Вид

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Констатации Брой
и препоръки направени
констатации и
приети
препоръки

Доклад

Секретар на
съвета

Констатации Брой
и препоръки направени
констатации и
приети
препоръки

Аналитичен
доклад

Експертен
20 ноември
екип,
определен от
МИЕ

Приета
работна
програма

Проект на годишна Секретар на
работна програма
съвета

Брой приети
предложения
Одобрена
годишна
работна
програма

19 юни

20 ноември

Необходими
ресурси

Допълнителни
ресурси не са
необходими

=== лева за
възнаграждения
на членовете на
експертния
екип
Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Национален съвет по метрология

Заседание

Месец

Юни

Декември

Теми/въпроси за обсъждане

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
Дата
Тема/въпрос
и/или
стратегически
документ
19
Отчет за дейността на съвета през мандата Закон за
на правителството
измерванията

4

Приемане на работна програма за
дейността на съвета през 2010 г.

Закон за
измерванията

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за
изпълнение

Констатации Брой
и препоръки направени
констатации и
приети
препоръки
Приета
Брой приети
работна
предложения
програма
Одобрена
работна
програма

Вид

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

Доклад

Секретар на
съвета

12 юни

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Проект на работна
програма

Секретар на
съвета

27 ноември

Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Национален съвет за научни изследвания

Заседание
Месец

Дата

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос

Юни

12

Отчет за дейността на съвета през
мандата на правителството

Септември

25

Обсъждане на анализ на за
състоянието на научните
изследвания и научното
сътрудничество

Декември

11

Обсъждане на проект на доклад за
състоянието и развитието на
научните изследвания в научните
организации и висшите училища
Приема на работна програма за
дейността на съвета за 2010 г.

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт и/или
стратегически документ
Закон за насърчаване на
научните изследвания
Национална стратегията
за развитие на научните
изследвания
Закон за насърчаване на
научните изследвания
Национална стратегията
за развитие на научните

Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за
изпълнение

Констатации Брой
и препоръки направени
констатации и
приети
препоръки
Приет
Брой приети
аналитичен
предложения
доклад
Одобрен
аналитичен
доклад
Закон за насърчаване на Приет
Брой приети
научните изследвания
проект на
предложения
Национална стратегията доклад
Одобрен
за развитие на научните
проект на
доклад
Брой приети
Закон за насърчаване на Приета
научните изследвания
работна
предложения
Национална стратегията програма
Одобрена
за развитие на научните
работна
програма

Материали за заседанието по теми/въпроси
Вид

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Доклад

Секретар на
съвета

Аналитичен
доклад

Експертен
18
екип,
септември
определен от
МОН

Доклад

Експертен
екип на
МОН

Проект на годишна Секретар на
работна програма
съвета

5 юни

4 декември

4 декември

Необходими
ресурси
Допълнителни
ресурси не са
необходими
=== лева за
възнаграждения
на членовете на
експертния
екип
Допълнителни
ресурси не са
необходими
Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Съвет „Международно сътрудничество за развитие”

Заседание

Месец

Юни

Дата

19

Ноември 20

Теми/въпроси за обсъждане

Отчет за дейността на съвета през мандата
на правителството

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
и/или
стратегически
документ
РМС 504 от 23
юли 2007

Приемане на работна програма за
дейността на съвета през 2010 г.

РМС 504 от 23
юли 2007

Тема/въпрос

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за
изпълнение

Констатации Брой
и препоръки направени
констатации и
приети
препоръки
Приета
Брой приети
работна
предложения
програма
Одобрена
работна
програма

Вид

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

Доклад

Секретар на
съвета

12 юни

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Проект на работна
програма

Секретар на
съвета

13 ноември

Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Съвет по интеграция на ромите в българското общество
Заседание
Месец

Дата

Май

15

Юни

19

Юли

31

Август

31

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос

Връзка на темата/въпроса с
нормативен акт и/или
стратегически документ

Обсъждане на въпроси, свързани Програма на
с функциите на съвета
правителството
Национален план за
действие десетилетие на
ромското включване 20052015 г.
Обсъждане на въпроси, свързани Програма на
с функциите на съвета
правителството
Национален план за
действие десетилетие на
ромското включване 20052015 г.
Обсъждане на въпроси, свързани Програма на
с функциите на съвета
правителството
Национален план за
действие десетилетие на
ромското включване 20052015 г.
Обсъждане на въпроси, свързани Програма на
с функциите на съвета
правителството
Национален план за
действие десетилетие на
ромското включване 2005-

Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за
изпълнение

Материали за заседанието по теми/въпроси
Необходими
ресурси

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Приети
Брой приети
Документи в
предложения предложения и съответствие с
и документи документи
функциите на
съвета

Вносителите

8 май

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Приети
Брой приети
Документи в
предложения предложения и съответствие с
и документи документи
функциите на
съвета

Вносителите

12 юни

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Приети
Брой приети
Документи в
предложения предложения и съответствие с
и документи документи
функциите на
съвета

Вносителите

24 юли

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Приети
Брой приети
Документи в
предложения предложения и съответствие с
и документи документи
функциите на
съвета

Вносителите

24 август

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Вид
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Септември 25

Октомври

23

Ноември

20

Декември

18

2015 г.
Обсъждане на въпроси, свързани Програма на
с функциите на съвета
правителството
Национален план за
действие десетилетие на
ромското включване 20052015 г.
Обсъждане на въпроси, свързани Програма на
с функциите на съвета
правителството
Национален план за
действие десетилетие на
ромското включване 20052015 г.
Обсъждане на въпроси, свързани Програма на
с функциите на съвета
правителството
Национален план за
действие десетилетие на
ромското включване 20052015 г.
Обсъждане на въпроси, свързани Програма на
с функциите на съвета
правителството
Национален план за
действие десетилетие на
ромското включване 20052015 г.
Приемане на работна програма Програма на
за дейността на съвета през 2010 правителството
Национален план за
г.
действие десетилетие на
ромското включване 20052015 г.

Приети
Брой приети
Документи в
предложения предложения и съответствие с
и документи документи
функциите на
съвета

Вносителите

18
септември

Приети
Брой приети
Документи в
предложения предложения и съответствие с
и документи документи
функциите на
съвета

Вносителите

16 октомври Допълнителни
ресурси не са
необходими

Приети
Брой приети
Документи в
предложения предложения и съответствие с
и документи документи
функциите на
съвета

Вносителите 13 ноември

Приети
Брой приети
Документи в
предложения предложения и съответствие с
и документи документи
функциите на
съвета

Вносителите

Приета
годишна
работна
програма

Брой приети
предложения
Одобрена
годишна
работна
програма

Проект на годишна Секретар на
работна програма
съвета

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Допълнителни
ресурси не са
необходими

11 декември Допълнителни
ресурси не са
необходими

11 декември

Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Съвет за социално подпомагане

Заседание

Месец

Дата

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос

Юни

19

Отчет за дейността на съвета през мандата
на правителството

Ноември

20

Приемане на работна програма за
дейността на съвета през 2010 г.

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
и/или
стратегически
документ
Закон за
социалното
подпомагане
Закон за
социалното
подпомагане

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за
изпълнение

Констатации Брой
и препоръки направени
констатации и
приети
препоръки
Приета
Брой приети
работна
предложения
програма
Одобрена
годишна
работна
програма

Вид

Доклад

Отговорник
за
изготвянето
Секретар на
съвета

Проект на годишна Секретар на
работна програма
съвета

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

12 юни

Допълнителни
ресурси не са
необходими

12 ноември

Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Национален съвет по биологично разнообразие

Заседание

Месец

Юни

Дата

19

Ноември 27

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос
Отчет за дейността на съвета през мандата
на правителството

Приемане на работна програма за
дейността на съвета през 2010 г.

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
и/или
стратегически
документ
Закон за
биологичното
разнообразие
Национален план
за опазване на
биологичното
разнообразие 2005
– 2010 година
Закон за
биологичното
разнообразие
Национален план
за опазване на
биологичното
разнообразие 2005
– 2010 година

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за
изпълнение

Вид

Отговорник
за
изготвянето

Констатации Брой
и препоръки направени
констатации и
приети
препоръки

Доклад

Приета
работна
програма

Проект на годишна Секретар на
работна програма
съвета

Брой приети
предложения
Одобрена
годишна
работна
програма

Секретар на
съвета

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

12 юни

Допълнителни
ресурси не са
необходими

20 ноември

Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Висш консултативен съвет по водите

Заседание

Месец

Дата

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос

Юни

12

Отчет за дейността на съвета през
мандата на правителството

Септември

25

Информация за изпълнението на
националния водностопански план

Декември

4

Приемане на работна програма за
дейността на съвета през 2010 г.

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт и/или
стратегически
документ
Закон за водите
Национална стратегия
за развитие и
управление на водния
сектор до 2015 г.
Закон за водите
Национална стратегия
за развитие и
управление на водния
сектор до 2015 г.
Закон за водите
Национална стратегия
за развитие и
управление на водния
сектор до 2015 г.

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за
изпълнение

Констатации Брой
и препоръки направени
констатации и
приети
препоръки
Констатации Брой
и препоръки направени
констатации и
приети
препоръки
Приета
Брой приети
годишна
предложения
работна
Одобрена
програма
годишна
работна
програма

Вид

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

Доклад

Секретар на
съвета

5 юни

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Доклад

Екип на
МОСВ

18
септември

Допълнителни
ресурси не са
необходими

27 ноември

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Проект на годишна Секретар на
работна програма
съвета
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Консултативно-експертен съвет за лечебни растения

Заседание

Месец

Дата

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос

Юни

26

Отчет за дейността на съвета през мандата
на правителството

Ноември

27

Приемане на работна програма за
дейността на съвета през 2010 г.

Връзка на
Индикатор/и
Очакван/и
темата/въпроса с
за
нормативен акт
резултат/и
изпълнение
и/или
стратегически
документ
Закон за лечебните Констатации Брой
растения
и препоръки направени
констатации и
приети
препоръки
Закон за лечебните Приета
Брой приети
растения
работна
предложения
програма
Одобрена
годишна
работна
програма

Материали за заседанието по теми/въпроси

Вид

Доклад

Отговорник
за
изготвянето
Секретар на
съвета

Проект на годишна Секретар на
работна програма
съвета

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

19 юни

Допълнителни
ресурси не са
необходими

20 ноември

Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Съвет за защита на интелектуалната собственост
Заседание

Месец

април

юни

Дата

30

01

Материали за заседанието по
теми/въпроси

Теми/ въпроси за обсъждане

Тема/въпрос
Обсъждане и приемане на годишна
работна програма на Съвета за 2009 г.

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
и/или
стратегически
документ
Решение № 42/
23.01.2006 г. на
Министерски
съвет

Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за изпълнение

Приемане
на Приета
годишна работна работната
програма
на програма
Съвета за 2009 г.

Вид

Отговорник
Срок за
за
представяне
изготвянето

Дневен ред
Председател 7 дни преди
Проект на работна и секретар
заседанието
програма за 2009 на Съвета.
г.

Обсъждане и приемане на становище по
проекти на нормативни и други актове,
регламентиращи отношения във връзка с
интелектуалната собственост.

Решение № 42/ Становище
по
23.01.2006 г. на проект
на
Министерски
нормативен акт.
съвет (т. 2, б.
„в”)

Приети
предложения за
промяна
на
текстове
в проекта на
нормативен акт.

Дневен ред
Проекти за
нормативни
актове

1. Обсъждане и приемане на доклад за
състоянието по прилагане на действащата
нормативна уредба в областта на
интелектуалната собственост.
2. Разработване и включване в доклада на
приоритетни мерки и предложения за
повишаване
ефективността
от
практическото
прилагане
на

Решение № 42/
23.01.2006 г. на
Министерски
съвет (т. 2, б.
„б”)

Приети
предложения
пред
МС
и
дирекция
„Авторско
право и сродни
права” в МК за
повишаване

Дневен ред
Председател 7 дни преди
Проект за доклад и секретар
заседанието
Информация
на Съвета.
относно
правоприлагането
и защитата на
интелектуалната
собственост,

Приемане
на
доклад
за
текущото
състояние
по
прилагането
на
нормативната
уредба в областта
на

Председател 7 дни преди
и секретар
заседанието
на Съвета.

Необходими
ресурси

Допълнителни
ресурси за
изготвяне на
материалите за
заседанието не
са необходими
Допълнителни
ресурси за
изготвяне на
материалите за
заседанието не
са необходими.
Допълнителни
ресурси за
изготвяне на
материалите за
заседанието не
са необходими
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нормативните актове, регламентиращи
отношенията
в
областта
на
интелектуалната собственост.

септември 02

декември

01

1. Обсъждане на предложенията за
предприемане на определени мерки и/ или
изменения в действащи нормативни
актове,
направени
от
страна
на
дружествата за колективно управление на
авторски и сродни права, както и други
неправителствени организации в областта
на интелектуалната собственост.
2. Съставяне на доклад, отразяващ
позициите на Съвета и на посочените
дружества и организации.
1. Обсъждане и приемане на доклад за
състоянието по прилагане на действащата
нормативна уредба в областта на
интелектуалната собственост.
2. Разработване и включване в доклада на
приоритетни мерки и предложения за
повишаване ефективността от
практическото прилагане на
нормативните актове, регламентиращи
отношенията в областта на
интелектуалната собственост

интелектуалната
собственост.

Решение № 42/ Съставяне
23.01.2006 г. на доклад.
Министерски
съвет (т. 2, б.
„г”)

Решение № 42/
23.01.2006 г. на
Министерски
съвет (т. 2, б.
„б”)

ефективността
от прилагането
на
нормативните
актове
в
областта
на
интелектуалната
собственост.
на Одобрен доклад

Приемане
на
доклад
за
текущото
състояние
по
прилагането
на
нормативната
уредба в областта
на
интелектуалната
собственост.

Приети
предложения пред
МС и дирекция
„Авторско право
и сродни права” в
МК
за
повишаване
ефективността от
прилагането
на
нормативните
актове в областта
на
интелектуалната
собственост.

предоставена от
Патентно
ведомство на РБ и
Дирекция
„Авторско право и
сродни права” в
МК
Председател 7 дни преди
и секретар
заседанието
на Съвета.

Допълнителни
ресурси за
изготвяне на
материалите за
заседанието не
са необходими

Дневен ред
Председател 7 дни преди
Проект за доклад
и секретар
заседанието
Информация
на Съвета.
относно
правоприлагането и
защитата
на
интелектуалната
собственост,
предоставена
от
Патентно ведомство
на РБ
и
Дирекция
„Авторско право и
сродни права” в МК

Допълнителни
ресурси за
изготвяне на
материалите за
заседанието не
са необходими

Дневен ред
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Национален съвет по читалищно дело

Заседание

Месец

Юни

Декември

Теми/въпроси за обсъждане

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
Дата
Тема/въпрос
и/или
стратегически
документ
12
Отчет за дейността на съвета през мандата Закон за
на правителството
народните
читалища
4

Приемане на работна програма за
дейността на съвета през 2010 г.

Закон за
народните
читалища

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за
изпълнение

Констатации Брой
и препоръки направени
констатации и
приети
препоръки
Приета
Брой приети
работна
предложения
програма
Одобрена
годишна
работна
програма

Вид

Доклад

Отговорник
за
изготвянето
Секретар на
съвета

Проект на годишна Секретар на
работна програма
съвета

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

5 юни

Допълнителни
ресурси не са
необходими

27 ноември

Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Висш съвет по фармация
Заседание
Месец

Дата

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос

Май

8

Становища и предложения в
рамките на функциите

Юни

12

Становища и предложения в
рамките на функциите
Отчет за дейността на съвета
през мандата на
правителството

Юли

17

Становища и предложения в
рамките на функциите

Връзка на темата/въпроса с
нормативен акт и/или
стратегически документ
Закон за лекарствените
средства и аптеките в
хуманната медицина
Закон за контрол върху
наркотичните вещества и
прекурсорите
Национална здравна стратегия
Закон за лекарствените
средства и аптеките в
хуманната медицина
Закон за контрол върху
наркотичните вещества и
прекурсорите
Национална здравна стратегия
Закон за лекарствените
средства и аптеките в
хуманната медицина
Закон за контрол върху
наркотичните вещества и
прекурсорите
Национална здравна стратегия

Очакван/и
резултат/и
Приети
становища
и/или
предложения

Приети
становища
и/или
предложения
Констатации
и препоръки

Индикатор/и
за
изпълнение
Брой приети
становища
и/или
предложения

Брой приети
становища
и/или
предложения
Брой
направени
констатации и
приети
препоръки
Приети
Брой приети
становища
становища
и/или
и/или
предложения предложения

Материали за заседанието по теми/въпроси
Вид

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

Проекти на
становища и/или
предложения

Вносителите 30 април

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Проекти на
становища и/или
предложения

Вносителите 5 юни

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Доклад

Секретар на
съвета

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Проекти на
становища и/или
предложения

Вносителите 30 април

5 юни

Допълнителни
ресурси не са
необходими
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Август

28

Становища и предложения в
рамките на функциите

Септември 25

Становища и предложения в
рамките на функциите

Октомври

23

Становища и предложения в
рамките на функциите

Ноември

20

Становища и предложения в
рамките на функциите

Декември

18

Становища и предложения в
рамките на функциите

Закон за лекарствените
средства и аптеките в
хуманната медицина
Закон за контрол върху
наркотичните вещества и
прекурсорите
Национална здравна стратегия
Закон за лекарствените
средства и аптеките в
хуманната медицина
Закон за контрол върху
наркотичните вещества и
прекурсорите
Национална здравна стратегия
Закон за лекарствените
средства и аптеките в
хуманната медицина
Закон за контрол върху
наркотичните вещества и
прекурсорите
Национална здравна стратегия
Закон за лекарствените
средства и аптеките в
хуманната медицина
Закон за контрол върху
наркотичните вещества и
прекурсорите
Национална здравна стратегия
Закон за лекарствените
средства и аптеките в
хуманната медицина
Закон за контрол върху
наркотичните вещества и
прекурсорите

Приети
становища
и/или
предложения

Брой приети
становища
и/или
предложения

Проекти на
становища и/или
предложения

Вносителите 30 април

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Приети
становища
и/или
предложения

Брой приети
становища
и/или
предложения

Проекти на
становища и/или
предложения

Вносителите 30 април

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Приети
становища
и/или
предложения

Брой приети
становища
и/или
предложения

Проекти на
становища и/или
предложения

Вносителите 30 април

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Приети
становища
и/или
предложения

Брой приети
становища
и/или
предложения

Проекти на
становища и/или
предложения

Вносителите 30 април

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Приети
становища
и/или
предложения

Брой приети
становища
и/или
предложения

Проекти на
становища и/или
предложения

Вносителите 30 април

Допълнителни
ресурси не са
необходими
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Национална здравна стратегия
Приемана на работна програма Закон за лекарствените
Приета
за дейността на съвета за 2010 средства и аптеките в
работна
г.
хуманната медицина
програма
Закон за контрол върху
наркотичните вещества и
прекурсорите
Национална здравна стратегия

Брой приети
предложения
Одобрена
годишна
работна
програма

Проект на
годишна работна
програма

Секретар на
съвета

Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Национален съвет за ограничаване на остеопорозата
Заседание

Месец
Юни

Дата

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос

26

Отчет за дейността на съвета през
периода 2006 – 2009 г. и за
изпълнението на Националната
програма за ограничаване на
остеопорозата

Ноември 20

Приемане на работна програма за
дейността на съвета през 2010

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт и/или
стратегически
документ
Национална
програма за
ограничаване на
остеопорозата в
Република България
2006 – 2010 г.
Национална
програма за
ограничаване на
остеопорозата в
Република България
2006 – 2010 г.

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за
изпълнение

Вид

Отговорник
за
изготвянето

Констатации Брой
и препоръки направени
констатации и
приети
препоръки

Доклад

Приета
годишна
работна
програма

Проект на годишна Секретар на 12 ноември
работна програма
съвета

Брой приети
предложения
Одобрена
работна
програма

Секретар на
съвета

Срок за
представяне
19 юни

Необходими
ресурси

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Съвет по отбрана
Заседание

Месец
Юни

Дата

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос

19

Отчет за дейността на съвета през
мандата на правителството

Ноември 20

Приемане на работна програма на
съвета за 2010 г.

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт и/или
стратегически
документ
Закон за отбраната и
въоръжените сили
Програма на
правителството
Стратегически
документи в областта
на отбраната
Закон за отбраната и
въоръжените сили
Програма на
правителството
Стратегически
документи в областта
на отбраната

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за
изпълнение

Вид

Отговорник
за
изготвянето

Констатации Брой
и препоръки направени
констатации и
приети
препоръки

Доклад

Приета
работна
програма

Проект на годишна Секретар на
работна програма
съвета

Брой приети
предложения
Одобрена
работна
програма

Секретар на
съвета

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

12 юни

Допълнителни
ресурси не са
необходими

12 ноември

Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Заседание

Месец

Май

Октомври

Декември

Теми/въпроси за обсъждане

Връзка на
Индикатор/и
Очакван/и
темата/въпроса с
за
нормативен акт
резултат/и
Дата
Тема/въпрос
изпълнение
и/или
стратегически
документ
29
Отчет за дейността на съвета през
Закон за съдебната Констатации Брой
периода 2007 – 2009 г.
власт
и препоръки направени
ПМС 327 от 2007 г.
констатации и
приети
препоръки
9
Дискусия за съгласуване на дейността на Закон за съдебната Констатации Брой
органите, отговорни за ЕИСПП
власт
и препоръки направени
ПМС 327 от 2007 г.
констатации и
приети
препоръки
18
Приемане на работна програма за
Закон за съдебната Приета
Брой приети
дейността на съвета през 2010 г.
власт
годишна
предложения
ПМС 327 от 2007 г. работна
Одобрена
програма
годишна
работна
програма

Материали за заседанието по теми/въпроси

Вид

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

Доклад

Секретар на 22 май
съвета

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Доклад

Секретар на 2 октомври
съвета

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Проект на годишна Секретар на
работна програма
съвета

11 декември

Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Съвет по международни осиновявания
Заседание

Месец

Май

Юни

Юли

Дата

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос

Материали за заседанието по теми/въпроси

Връзка на
Очакван/и
темата/въпроса
с нормативен
резултат/и
акт и/или
стратегически
документ
Семеен кодекс Приети
предложения и
мнения

Индикатор/и за
изпълнение

8

Предложения и мнения съгласно
функциите на съвета

Брой приети
предложения и
мнения

29

Предложения и мнения съгласно
функциите на съвета

Семеен кодекс

Приети
предложения и
мнения

Брой приети
предложения и
мнения

12

Предложения и мнения съгласно
функциите на съвета

Семеен кодекс

Приети
предложения и
мнения

Брой приети
предложения и
мнения

26

Предложения и мнения съгласно
функциите на съвета

Семеен кодекс

Приети
предложения и
мнения

Брой приети
предложения и
мнения

10

Предложения и мнения съгласно
функциите на съвета

Семеен кодекс

Приети
предложения и
мнения

Брой приети
предложения и
мнения

24

Предложения и мнения съгласно

Семеен кодекс

Приети

Брой приети

Вид

Документи от
вносителите,
съгласно функциите
на съвета
Документи от
вносителите,
съгласно функциите
на съвета
Документи от
вносителите,
съгласно функциите
на съвета
Документи от
вносителите,
съгласно функциите
на съвета
Документи от
вносителите,
съгласно функциите
на съвета
Документи от

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

Вносителите 30 април

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Вносителите 22 май

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Вносителите 5 юни

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Вносителите 19 юни

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Вносителите 3 юли

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Вносителите 17 юли

Допълнителни
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функциите на съвета
Август

Септември

Октомври

Ноември

предложения и
мнения

предложения и
мнения

7

Предложения и мнения съгласно
функциите на съвета

Семеен кодекс

Приети
предложения и
мнения

Брой приети
предложения и
мнения

28

Предложения и мнения съгласно
функциите на съвета

Семеен кодекс

Приети
предложения и
мнения

Брой приети
предложения и
мнения

11

Предложения и мнения съгласно
функциите на съвета

Семеен кодекс

Приети
предложения и
мнения

Брой приети
предложения и
мнения

25

Предложения и мнения съгласно
функциите на съвета

Семеен кодекс

Приети
предложения и
мнения

Брой приети
предложения и
мнения

9

Предложения и мнения съгласно
функциите на съвета

Семеен кодекс

Приети
предложения и
мнения

Брой приети
предложения и
мнения

23

Предложения и мнения съгласно
функциите на съвета

Семеен кодекс

Приети
предложения и
мнения

Брой приети
предложения и
мнения

6

Предложения и мнения съгласно
функциите на съвета

Семеен кодекс

Приети
предложения и
мнения

Брой приети
предложения и
мнения

20

Предложения и мнения съгласно
функциите на съвета

Семеен кодекс

Приети
предложения и
мнения

Брой приети
предложения и
мнения

вносителите,
съгласно функциите
на съвета
Документи от
вносителите,
съгласно функциите
на съвета
Документи от
вносителите,
съгласно функциите
на съвета
Документи от
вносителите,
съгласно функциите
на съвета
Документи от
вносителите,
съгласно функциите
на съвета
Документи от
вносителите,
съгласно функциите
на съвета
Документи от
вносителите,
съгласно функциите
на съвета
Документи от
вносителите,
съгласно функциите
на съвета
Документи от
вносителите,
съгласно функциите

ресурси не са
необходими
Вносителите 31 юли

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Вносителите 21 август

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Вносителите 4 септември

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Вносителите 18
септември

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Вносителите 2 октомври

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Вносителите 16 октомври Допълнителни
ресурси не са
необходими
Вносителите 30 октомври Допълнителни
ресурси не са
необходими
Вносителите 13 ноември

Допълнителни
ресурси не са
необходими
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Декември

4

Предложения и мнения съгласно
функциите на съвета

Семеен кодекс

Приети
предложения и
мнения

Брой приети
предложения и
мнения

18

Предложения и мнения съгласно
функциите на съвета

Семеен кодекс

Приети
предложения и
мнения

Брой приети
предложения и
мнения

Приемане на работна програма за
дейността на съвета през 2010 г-

Семеен кодекс

Приета работна Брой приети
програма
предложения
Одобрена работна
програма

на съвета
Документи от
вносителите,
съгласно функциите
на съвета
Документи от
вносителите,
съгласно функциите
на съвета
Проект на годишна
работна програма

Вносителите 27 ноември

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Вносителите 11 декември Допълнителни
ресурси не са
необходими
Секретар на
съвета

11 декември
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Съвет по гражданство
Заседание

Месец
Май

Дата
8
15
22

Юни

5
12
26

Юли

3
17
31

Август

7
21

Материали за заседанието по
теми/въпроси

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос
Мнения по молби и предложения,
свързани с българското гражданство
Мнения по молби и предложения,
свързани с българското гражданство
Мнения по молби и предложения,
свързани с българското гражданство
Мнения по молби и предложения,
свързани с българското гражданство
Мнения по молби и предложения,
свързани с българското гражданство
Мнения по молби и предложения,
свързани с българското гражданство
Мнения по молби и предложения,
свързани с българското гражданство
Мнения по молби и предложения,
свързани с българското гражданство
Мнения по молби и предложения,
свързани с българското гражданство
Мнения по молби и предложения,
свързани с българското гражданство
Мнения по молби и предложения,
свързани с българското гражданство

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт и/или
стратегически
документ
Закон за българското
гражданство
Закон за българското
гражданство
Закон за българското
гражданство
Закон за българското
гражданство
Закон за българското
гражданство
Закон за българското
гражданство
Закон за българското
гражданство
Закон за българското
гражданство
Закон за българското
гражданство
Закон за българското
гражданство
Закон за българското
гражданство

Очакван/и
резултат/и

Приети
мнения
Приети
мнения
Приети
мнения
Приети
мнения
Приети
мнения
Приети
мнения
Приети
мнения
Приети
мнения
Приети
мнения
Приети
мнения
Приети
мнения

Индикатор/и
за изпълнение

Брой приети
мнения
Брой приети
мнения
Брой приети
мнения
Брой приети
мнения
Брой приети
мнения
Брой приети
мнения
Брой приети
мнения
Брой приети
мнения
Брой приети
мнения
Брой приети
мнения
Брой приети
мнения

Вид
Молби и
предложения
Молби и
предложения
Молби и
предложения
Молби и
предложения
Молби и
предложения
Молби и
предложения
Молби и
предложения
Молби и
предложения
Молби и
предложения
Молби и
предложения
Молби и
предложения

Отговорник
Срок за
за
представяне
изготвянето

Необходими
ресурси

Вносителите 3 работни дни

Допълнителни ресурси
не са необходими

Вносителите 3 работни дни

Допълнителни ресурси
не са необходими

Вносителите 3 работни дни

Допълнителни ресурси
не са необходими

Вносителите 3 работни дни

Допълнителни ресурси
не са необходими

Вносителите 3 работни дни

Допълнителни ресурси
не са необходими

Вносителите 3 работни дни

Допълнителни ресурси
не са необходими

Вносителите 3 работни дни

Допълнителни ресурси
не са необходими

Вносителите 3 работни дни

Допълнителни ресурси
не са необходими

Вносителите 3 работни дни

Допълнителни ресурси
не са необходими

Вносителите 3 работни дни

Допълнителни ресурси
не са необходими

Вносителите 3 работни дни

Допълнителни ресурси
не са необходими

предварително
предварително
предварително
предварително
предварително
предварително
предварително
предварително
предварително
предварително
предварително
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28
Септември

4
11
25

Октомври

2
16
30

Ноември

6
13
27

Декември

4
11
18

Мнения по молби и предложения,
свързани с българското гражданство
Мнения по молби и предложения,
свързани с българското гражданство
Мнения по молби и предложения,
свързани с българското гражданство
Мнения по молби и предложения,
свързани с българското гражданство
Мнения по молби и предложения,
свързани с българското гражданство
Мнения по молби и предложения,
свързани с българското гражданство
Мнения по молби и предложения,
свързани с българското гражданство
Мнения по молби и предложения,
свързани с българското гражданство
Мнения по молби и предложения,
свързани с българското гражданство
Мнения по молби и предложения,
свързани с българското гражданство
Мнения по молби и предложения,
свързани с българското гражданство
Мнения по молби и предложения,
свързани с българското гражданство
Мнения по молби и предложения,
свързани с българското гражданство
Приемане на работна програма за
дейността на съвета през 2010 г.

Закон за българското
гражданство
Закон за българското
гражданство
Закон за българското
гражданство
Закон за българското
гражданство
Закон за българското
гражданство
Закон за българското
гражданство
Закон за българското
гражданство
Закон за българското
гражданство
Закон за българското
гражданство
Закон за българското
гражданство
Закон за българското
гражданство
Закон за българското
гражданство
Закон за българското
гражданство
Закон за българското
гражданство

Приети
мнения
Приети
мнения
Приети
мнения
Приети
мнения
Приети
мнения
Приети
мнения
Приети
мнения
Приети
мнения
Приети
мнения
Приети
мнения
Приети
мнения
Приети
мнения
Приети
мнения
Приета
работна
програма

Брой приети
мнения
Брой приети
мнения
Брой приети
мнения
Брой приети
мнения
Брой приети
мнения
Брой приети
мнения
Брой приети
мнения
Брой приети
мнения
Брой приети
мнения
Брой приети
мнения
Брой приети
мнения
Брой приети
мнения
Брой приети
мнения
Брой приети
предложения
Одобрена
работна
програма

Молби и
предложения
Молби и
предложения
Молби и
предложения
Молби и
предложения
Молби и
предложения
Молби и
предложения
Молби и
предложения
Молби и
предложения
Молби и
предложения
Молби и
предложения
Молби и
предложения
Молби и
предложения
Молби и
предложения
Проект на
годишна
работна
програма

Вносителите 3 работни дни

Допълнителни ресурси
не са необходими

Вносителите 3 работни дни

Допълнителни ресурси
не са необходими

Вносителите 3 работни дни

Допълнителни ресурси
не са необходими

Вносителите 3 работни дни

Допълнителни ресурси
не са необходими

Вносителите 3 работни дни

Допълнителни ресурси
не са необходими

Вносителите 3 работни дни

Допълнителни ресурси
не са необходими

Вносителите 3 работни дни

Допълнителни ресурси
не са необходими

Вносителите 3 работни дни

Допълнителни ресурси
не са необходими

Вносителите 3 работни дни

Допълнителни ресурси
не са необходими

Вносителите 3 работни дни

Допълнителни ресурси
не са необходими

Вносителите 3 работни дни

Допълнителни ресурси
не са необходими

Вносителите 3 работни дни

Допълнителни ресурси
не са необходими

Вносителите 3 работни дни

предварително

Допълнителни ресурси
не са необходими

Секретар на
съвета

3 работни дни
предварително

Допълнителни ресурси
не са необходими

предварително
предварително
предварително
предварително
предварително
предварително
предварително
предварително
предварително
предварително
предварително
предварително
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Национален съвет по горите
Заседание
Месец
Юни

Дата

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос

26

Отчет за дейността на съвета през
мандата на правителството

Ноември 27

Приемане на работна програма за
дейността на съвета през 2010 г.

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт и/или
стратегически документ
Закон за горите
Програма на
правителството
Национална стратегия за
устойчиво развитие на
горския сектор в
България 2006 - 2015 г.
Закон за горите
Програма на
правителството
Национална стратегия за
устойчиво развитие на
горския сектор в
България 2006 - 2015 г.

Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за
изпълнение

Материали за заседанието по теми/въпроси
Вид

Отговорник
за
изготвянето

Констатации Брой
и препоръки направени
констатации и
приети
препоръки

Доклад

Приета
годишна
работна
програма

Проект на годишна Секретар на
работна програма
съвета

Брой приети
предложения
Одобрена
годишна
работна
програма

Секретар на
съвета

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

19 юни

Допълнителни
ресурси не са
необходими

22 ноември

Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 Г.
на Национален архивен съвет
Заседание

Месец

Юни

Дата

26

Ноември 27

Теми/въпроси за обсъждане

Тема/въпрос
Отчет за дейността на съвета през мандата
на правителството

Приемане на работна програма за
дейността на съвета през 2010 г.

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
и/или
стратегически
документ
Закон за
национални
архивен фонд
Закон за
национални
архивен фонд

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за
изпълнение

Констатации Брой
и препоръки направени
констатации и
приети
препоръки
Приета
Брой приети
годишна
предложения
работна
Одобрена
програма
годишна
работна
програма

Вид

Доклад

Отговорник
за
изготвянето
Секретар на
съвета

Проект на годишна Секретар на
работна програма
съвета

Срок за
представяне

Необходими
ресурси

19 юни

Допълнителни
ресурси не са
необходими

22 ноември

Допълнителни
ресурси не са
необходими
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ПРИМЕРНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
на Национален статистически съвет
Заседание
Месец
Юни

Ноември

Теми/въпроси за обсъждане

Връзка на
темата/въпроса с
Дата
Тема/въпрос
нормативен акт и/или
стратегически документ
26
Отчет за дейността на съвета през
Закон за статистиката
мандата на правителството
Стратегия за развитие на
Националната
статистическа система на
Република България 2008
- 2012 г.
20
Обсъждане на проект на
Закон за статистиката
Национална статистическа програма Стратегия за развитие на
за 2010 г.
Националната
статистическа система на
Република България 2008
- 2012 г.
Приемане на работна програма за
дейността на съвета през 2010 г.

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и
резултат/и

Индикатор/и
за изпълнение

Констатации
и препоръки

Брой
направени
констатации и
приети
препоръки

Доклад

Председател
на НСИ

19 юни

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Приет проект
на
Национална
статистическа
програма за
2010 г.

Брой приети
предложения
Одобрен
проект на
Национална
статистическа
програма за
2010 г.
Брой приети
предложения
Одобрен
проект на
годишна
работна
програма

Проект на
Национална
статистическа
програма за 2010 г.

Председател
на НСИ

13 ноември

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Проект на годишна Секретар на
работна програма
съвета

13 ноември

Допълнителни
ресурси не са
необходими

Приета
Закон за статистиката
Стратегия за развитие на годишна
работна
Националната
статистическа система на програма
Република България 2008
- 2012 г.

Вид

Отговорник
за
изготвянето

Срок за
представяне

Необходими
ресурси
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