РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА
РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2018 ГОДИНА
Заседание
Месец

Юли

Теми/въпрос за обсъждане
Връзка на
темата/въпроса с
Тема/въпрос
нормативен акт и/или
стратегически документ

Доклад за дейността
на Съвета за
административната
реформа през 2017 г.

Постановление №
192 на
Министерския
съвет от 2009 г. за
създаване на
Съвет за
административнат
а реформа,
Правилник за
организацията на
дейността на
съвета.
Годишен доклад за
Закон за
извършването на
нормативните
оценка на
актове, Стратегия
въздействието за 2017 за развитие на
г.
държавната
администрация
2014 – 2020,
Устройствен
правилник на
Министерския
съвет и на
неговата
администрация

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и резултати

Индикатор/и за изпълнение

Вид

Отговорник за
изготвяне

Срок за
представяне

Отчетност на дейността на
съвета

Одобрен доклад

Доклад

АМС

юли

Идентифициране на
проблеми и определяне на
насоки за подобряване на
процеса по извършване на
оценки на въздействието

Одобрен доклад

Доклад

АМС

юли

Заседание
Месец

Теми/въпрос за обсъждане
Връзка на
темата/въпроса с
Тема/въпрос
нормативен акт и/или
стратегически документ

Актуализирана Пътна
карта за изпълнение
на Стратегията за
развитие на
държавната
администрация 2014 2020 г. – по-важни
мерки и отговорни
институции.
Предложения за
изменение на ПМС
№ 67/от 14.04.2010г.
за заплатите в
бюджетните
организации и
дейности - промяна
на степента и/или
нивото на
максималния размер
на основните
месечни заплати на
изпълнителните
директори на
изпълнителни
агенции, на
ръководителите на
административни
структури, създадени
със закон или с
постановление или
обсъждане на друг

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и резултати

Индикатор/и за изпълнение

Вид

Отговорник за
изготвяне

Срок за
представяне

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014 – 2020 г.

Актуализирана Пътна карта

Одобрени мерки и
отговорни
институции

Доклад

АМС

юли

ПМС № 67/от
14.04.2010г. за
заплатите в
бюджетните
организации и
дейности.

Създаване и поддържане на
йерархия на
възнагражденията в
изпълнителните агенции и в
административните
структури, създадени със
закон или с постановление,
като се отчитат
отговорностите и функциите
на длъжностите.

Внесено
предложение за
изменение на ПМС
№ 67/от 14.04.2010г.
за заплатите в
бюджетните
организации и
дейности.

Доклад

членове на
съвета

юли
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Заседание
Месец

Теми/въпрос за обсъждане
Връзка на
темата/въпроса с
Тема/въпрос
нормативен акт и/или
стратегически документ

механизъм за
определяне на
заплатите им, за да
има възможност при
наличие на
финансови ресурси,
заплатите им да
достигат по- високи
размери от
максимално
определения в
постановлението.
Мерки за
подобряване на
административното
обслужване,
произтичащи от
проект
„Трансформация на
модела на
административно
обслужване“
Представяне на
изпълнението на
проект „Изграждане
на капацитет за
извършване на
оценка на
въздействието в
държавната
администрация“

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014 – 2020

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014 – 2020

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и резултати

Одобрен пакет от мерки

Индикатор/и за изпълнение

Вид

Отговорник за
изготвяне

Срок за
представяне

Представен доклад с
предложения за
промени

Доклад с АМС
проект на
Решение
на МС

юли

Представена
информация

Информа АМС
ционен
материал

юли
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Заседание
Месец

Август

Теми/въпрос за обсъждане
Връзка на
темата/въпроса с
Тема/въпрос
нормативен акт и/или
стратегически документ

Каталог с 10
приоритетни
административни
услуги от типа
„Епизоди от живота“
Концепция за
подобряване на
публичния образ на
държавната
администрация

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014 – 2020
Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014 - 2020

Приоритизиране на
административните
услуги на
централните
администрации за
тяхното
електронизиране

Стратегия за
развитие на
електронното
управление в
Република
България 20142020
Програма за
управление на
правителството на
Република
България за
периода 2017-2021
г.
Наредба за

1. Дискусия по

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и резултати

Индикатор/и за изпълнение

Вид

Отговорник за
изготвяне

Срок за
представяне

Одобрен каталог

Представен доклад с
проект на решение
на Министерския
съвет

Доклад с АМС
проект на
Решение
на МС

юли

Повишаване
информираността на
обществото за работа на
администрацията,
разширяване достъпа до
публична информация,
подобряване комуникацията
с гражданите и привличане
експертизата на НПО.
Подобряване на публичния
образ на администрацията.
Доклад за приоритизиране
на административните услуги
за тяхното електронизиране

Обсъден проект на
концепция

Концепц АМС
ия

август

Одобрен списък на
административните
услуги на
централната
администрация за
електронизиране

Доклад

август

Представена

Информа МРРБ, АМС

ДАЕУ

август
Страница 4 от 10

Заседание
Месец

Теми/въпрос за обсъждане
Връзка на
темата/въпроса с
Тема/въпрос
нормативен акт и/или
стратегически документ

отношение на нивата
на заплатите в
различните
ведомства.
2. Възнаграждения на
държавните
служители за
управление на
проекти – единни
ставки, независими от
основната им заплата.
1. Обучение на
държавните
служители
2. Мобилност на
държавните
служители

заплатите на
служителите в
държавната
администрация.
ПМС № 189/2016
г.

Мерки за намаляване
на
административната
тежест за гражданите
и бизнеса при
предоставянето на
услуги от областните
администрации

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014 – 2020,
Заповед № Р148/09.08.2017 г.
на министърпредседателя

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014 -2020, Закон
за държавния
служител

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и резултати

Подобряване на капацитета и
усъвършенстване на
организационното
състояние. Подобряване на
административния капацитет
на администрациите. Повече
възможности за кариерно
развитие на служителите.
Конкретни предложения за
промени в нормативни
актове, във вътрешни
процедури по предоставяне
на услугите и Регистъра на
услугите

Индикатор/и за изпълнение

Вид

Отговорник за
изготвяне

Срок за
представяне

информация

ционен
материал

Представена
информация

Информа МРРБ, АМС
ционен
материал

август

Представен доклад с
мерки

Доклад
АМС
на
работнат
а група

август
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Заседание
Месец

Теми/въпрос за обсъждане
Връзка на
темата/въпроса с
Тема/въпрос
нормативен акт и/или
стратегически документ

Концепция за
регистрова реформа
и пътна карта за
развитие на
държавната
администрация
Септември Провеждане на
съвместни проверки
на МРРБ и
Изпълнителна
агенция Българска
служба за
акредитация,
свързани с
предоставяната от
МРРБ
административна
услуга АУ34
„Издаване на
разрешение за
оценяване на
строителни продукти
и на разрешение за
издаване на
технически
одобрения и оценки
на строителни
продукти“ на лица за
оценяване на
строителни продукти,
които желаят да имат

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014 – 2020
1. Регламент (ЕС)
№ 305/2011 за
определяне на
хармонизирани
условия за
предлагането на
пазара на
строителни
продукти и за
отмяна на
Директива
89/106/ЕИО
2. Закон за
техническите
изисквания към
продуктите.
3. Наредба № РД02-20-1 от 2015 г.
за условията и
реда за влагане на
строителни
продукти в
строежите на
Република
България

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и резултати

Одобрена концепция и
Пътна карта

Индикатор/и за изпълнение

Вид

Отговорник за
изготвяне

Срок за
представяне

Представен доклад с
проект на решение
на Министерския
съвет

Доклад с АМС
проект на
Решение
на МС

август

Представена
информация

Информа МРРБ
ционен
материал

септември
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Заседание
Месец

Теми/въпрос за обсъждане
Връзка на
темата/въпроса с
Тема/въпрос
нормативен акт и/или
стратегически документ

едновременно
нотификация и
акредитация за
обхвата от
строителни продукти
за които
кандидатстват за
нотификация и
оправомощаване по
реда на Регламент
(ЕС) № 305/2011и
Наредба № РД-02-201 от 2015 г.
Хармонизиране на
техническите
изисквания за
енергийна
ефективност чрез
въвеждане на нови
стандарти за
транспониране на
европейски
директиви,
регламенти и
политики за
устойчиво
строителство и
изследване влиянието
им върху
съществуващи
национални правила

- Директива
2010/31/ЕС за
енергийните
характеристики на
сградите и
делегирани актове
на Европейската
комисия за
адаптиране към
техническия
прогрес на
рамката за
изчисляване на
енергийните
характеристики на
сградите,
методиките и
стандартите.

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и резултати

Индикатор/и за изпълнение

Представена
информация

Вид

Отговорник за
изготвяне

Информа МРРБ
ционен
материал

Срок за
представяне

септември
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Заседание
Месец

Теми/въпрос за обсъждане
Връзка на
темата/въпроса с
Тема/въпрос
нормативен акт и/или
стратегически документ

и норми с цел
оптимизиране на
административното
регулиране

Октомври

Гарантиране на
държавните
служители, работещи
при специфични
условия и рискове за
живота и здравето им
здравословни и
безопасни условия на
труд, на каквито имат
право работещите по
трудови
правоотношения.
Рационализиране на
законодателството по
околна среда
посредством
провеждане на обща
процедура за
инвестиционно

- Закон за
енергийната
ефективност.
- Закон за
устройство на
територията.
- Подзаконова
техническа
нормативна
уредба за
проектиране и
строителство.
Чл. 38а от Закона
за държавния
служител

Закон за опазване
на околната среда.
Програма за
управление на
правителството на
Република
България за

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и резултати

Индикатор/и за изпълнение

Вид

Отговорник за
изготвяне

Изравняване на правата на
държавните служители с
правата на работещите по
трудово правоотношение,
работещи при специфични
условия и рискове за
здравето и живота.

Внесено
предложение за
промяна на чл. 38а от
Закона за държавния
служител

Доклад

МТСП, АМС

Намаляване на
административната и
регулаторната тежест.
Съвместно провеждане на
процедурите по ОВОС,
комплексни разрешителни
(КР) и контрол на рисковете

Проект на ЗИД на
ЗООС, внесен в
МС/НС, с който се
урежда възможност
за провеждане на
обща процедура,
когато е налице

Проект
МОСВ
на ЗИД
на Закона
за
опазване
на
околната

Срок за
представяне

октомври

октомври
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Заседание
Месец

Ноември

Теми/въпрос за обсъждане
Връзка на
темата/въпроса с
Тема/въпрос
нормативен акт и/или
стратегически документ

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и резултати

предложение, което
подлежи на
задължителна оценка
на въздействието
върху околната среда
(ОВОС), комплексно
разрешително и/или
доклад за
безопасност за
предприятие с висок
рисков потенциал

периода 2017-2021
г.

от големи аварии с опасни
химикали (СЕВЕЗО III) от
страна на компетентните
органи.

Проект на
Актуализирана
Единна методология
за провеждане на
функционални
анализи в държавната
администрация и
Наръчник за нейното
прилагане
Списък на секторни
и хоризонтални
политики за
провеждане на
пилотни
функционални

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014 – 2020,

Одобрена методология и
наръчник

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014 – 2020,

Определен списък с
политики за провеждане на
пилотни функционални
анализи

Индикатор/и за изпълнение

Вид

Отговорник за
изготвяне

Срок за
представяне

инвестиционно
предложение, което
подлежи на
задължителна ОВОС,
комплексно
разрешително и/или
доклад за
безопасност в
случаите, когато едно
предприятие е с
висок рисков
потенциал.
Процедурата е
опционална и се
провежда по искане
на възложителя.
Представен доклад с
предложения за
промени

среда

Доклад с АМС
проект на
Решение
на МС

ноември

Представен доклад с
приложен списък

Доклад

ноември

АМС

Страница 9 от 10

Заседание
Месец

Теми/въпрос за обсъждане
Връзка на
темата/въпроса с
Тема/въпрос
нормативен акт и/или
стратегически документ

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и резултати

Индикатор/и за изпълнение

Вид

Отговорник за
изготвяне

Срок за
представяне

анализи
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