РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА
РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2017 ГОДИНА

Заседание

Материали за заседанието по
теми/въпроси

Теми/въпрос за обсъждане

Месец

Тема/въпрос

Октомври

Годишен доклад за
извършването на
оценка на
въздействието за
2016 г.

Определяне на две
пилотни
администрации за
включване в
проекта
„Въвеждане на

Връзка на
темата/въпроса
с нормативен
акт и/или
стратегически
документ
Закон за
нормативните
актове, Стратегия
за развитие на
държавната
администрация
2014 – 2020,
Устройствен
правилник на
Министерския
съвет и на неговата
администрация
Стратегическа цел
1 от Стратегията за
развитие на
държавната
администрация
2014 - 2020

Очакван/и
резултати

Индикатор/и
за изпълнение

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

Одобрен доклад

Създаване на звена Определени 2
за предоставяне на пилотни
споделени услуги в администрации
ПРБ

Вид

Отговорник за
Срок за
представяне
изготвяне

Доклад

АМС, дирекция
„Модернизация
на
администрацията“

октомври

Доклад

АМС, дирекция
„Модернизация
на
администрацията“

октомври

Заседание

Месец

Ноември

Материали за заседанието по
теми/въпроси

Теми/въпрос за обсъждане

Тема/въпрос

принципа на
споделените
услуги в
организацията и
работата на
централната
администрация“
План за
намаляване на
административната
тежест върху
гражданите и
бизнеса и
продължаване
работата по
трансформиране
на
административни
услуги във
вътрешни ЕАУ
Ролята на
информационните
ресурси на
електронното
управление за
реинженеринг за

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

Очакван/и
резултати

Индикатор/и
за изпълнение

Вид

Отговорник за
Срок за
представяне
изготвяне

Стратегия за
развитие на
електронното
управление в
Република
България 2014 –
2020 г.

Намаляване на
Одобрен план
административната
тежест

План

Държавна агенция
„Електронно
управление“

ноември

Стратегия за
развитие на
електронното
управление в
Република
България 2014 –

Развитие на
електронното
управление.

Доклад

Държавна агенция
„Електронно
управление“

ноември

Обсъден доклад

Заседание

Месец

Декември

Материали за заседанието по
теми/въпроси

Теми/въпрос за обсъждане

Тема/въпрос

бизнес процесите
в
администрацията.
Анализ на
нуждите от
допълнителен
персонал на
ведомствата и
администрацията
на Министерския
съвет и
Мотивационна
програма за Екипа
на българското
председателство
на Съвета на
Европейския съюз
Разширяване на
възможностите за
работа в
държавната
администрация на
граждани от
държави страни по
Европейската
социална харта

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

Очакван/и
резултати

Индикатор/и
за изпълнение

Решение № 580 на
Министерския
съвет от 2015 г. за
приемане на План
за подготовка на
българското
председателство на
Съвета на
Европейския съюз
през 2018 г.

Осигуряване на
необходимия
административен
капацитет за
провеждане на
председателството

Одобрен анализ
и програма

Анализ и
програма

АМС, дирекция
„Модернизация
на
администрацията“

ноември

ЕСХ (рев.): чл. 1 –
Право на работа,
ал.2 – свободно
поета работа
(недискриминация,
забрана на
принудителния
труд, други
аспекти), аспект 1

Привеждане на
националното
законодателство и
практика в
съответствие с
разпоредбата на
ЕСХ (рев.) в тази
област с цел
предотвратяване

Констатация за
съответствие от
страна на ЕКСП
по цитираната
разпоредба в
следващите му
Заключения за
България по
тематична група

Заключения
на ЕКСП за
2016 г. за
България по
цитирания
чл. 1, ал. 2,
аспект 1;
Позиция на
България по

МТСП, дирекция
„Европейски
въпроси и
международно
сътрудничество“

ноември

Вид

Отговорник за
Срок за
представяне
изготвяне

2020 г.

Заседание

Месец

Материали за заседанието по
теми/въпроси

Теми/въпрос за обсъждане

Тема/въпрос

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

(ЕСХ) на Съвета
на Европа, които
не са държави
членки на
Европейския съюз
или на
Европейското
икономическо
пространство.

– забрана на
дискриминацията
в заетостта; Закон
за държавния
служител; Кодекс
на труда; Закон за
администрацията и
ежегодните
Доклади за
състоянието на
администрацията

Концепция за
подобряване на
публичния образ
на държавната
администрация

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014 - 2020

Очакван/и
резултати

Индикатор/и
за изпълнение

на възможното
приемане на
Предупреждение
от
Правителствения
комитет (ПК) по
ЕСХ или на
Препоръка на
Комитета на
министрите на СЕ
по констатираното
от Европейския
комитет за
социални права
(ЕКСП)
несъответствие с
цитираната
разпоредба
Повишаване
информираността
на обществото за
работа на
администрацията,
разширяване
достъпа до
публична

„Заетост,
обучение и
равни
възможности“ на
ЕСХ (рев.)

цитираната
разпоредба,
предоставена
в рамките на
135-то
заседание на
ПК по ЕСХ
(м. май 2017
г.) и
Решение на
ПК по нея.

Обсъден проект
на концепция

Концепция

Вид

Отговорник за
Срок за
представяне
изготвяне

АМС, дирекция
„Модернизация
на
администрацията“

ноември

Заседание

Месец

Материали за заседанието по
теми/въпроси

Теми/въпрос за обсъждане

Тема/въпрос

Изменение в
Тарифата за
държавните такси,
събирани от
Агенцията по
вписванията, във
връзка с
преминаването на
ЮЛНЦ към АВ
Мерки за
намаляване на
административната
тежест за
гражданите и
бизнеса при

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

Очакван/и
резултати

информация,
подобряване
комуникацията с
гражданите и
привличане
експертизата на
НПО.
Подобряване на
публичния образ
на
администрацията.
Закон за
Актуализиране на
юридическите
таксите, които ще
лица с нестопанска се събират по
цел
заявленията за
вписване и
заличаване на
актове по
ЗЮЛНЦ
Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014 – 2020,
Заповед № Р-

Конкретни
предложения за
промени в
нормативни
актове, във
вътрешни

Индикатор/и
за изпълнение

Вид

Отговорник за
Срок за
представяне
изготвяне

Изготвен проект
на нормативен
акт

Проект на
нормативен
акт

МП

ноември

Представен
доклад с
предложения за
промени

Доклад на
работната
група

АМС, дирекция
„Модернизация
на
администрацията“

ноември

Заседание

Месец

Материали за заседанието по
теми/въпроси

Теми/въпрос за обсъждане

Тема/въпрос

предоставянето на
услуги от
областните
администрации

Връзка на
темата/въпроса
с нормативен
акт и/или
стратегически
документ
148/09.08.2017 г.
на министърпредседателя

Очакван/и
резултати

процедури по
предоставяне на
услугите и
Регистъра на
услугите

Индикатор/и
за изпълнение

Вид

Отговорник за
Срок за
представяне
изготвяне

