РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2015 ГОДИНА
Заседание
Месец

Януари

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

Пътна карта за
изпълнение на
Стратегията за развитие
на държавната
администрация 2015 2020 г.

Стратегията за
развитие на
държавната
администрация
2014 - 2020 г.

Отваряне на данни в
държавната
администрация във
връзка с Директива
2013/37/ЕС относно
повторната употреба на
информацията в
обществения сектор.

Програма на
Правителството за
стабилно развитие
на Република
България за
периода 2014 –
2018 г. Директива
2013/37/ЕС
относно
повторната
употреба на
информацията в
обществения
сектор.
Стратегията за
развитие на

Възможности за
въвеждане на Оценка

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и резултати

Реализация на
целите и мерките
от Стратегията за
развитие на
държавната
администрация
2014 - 2020 г.
Повторно
използване на
публичната
информация.
Публикуване на
данни в отворен
формат.

Индикатор/и за
изпълнение

Вид

Отговорник
за изготвяне

Срок за
представяне

Одобрена пътна
карта

Пътна карта

АМС

януари

Одобрен списък

Списък с
набори от
данни по
приоритетни
области, които
да се
публикуват в
отворен
формат

АМС

януари

Информацион
ен материал

АМС

януари

Въведена оценка на Прието решение за
въздействието.
продължаване
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Заседание
Месец

Февруари

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

Отговорник
за изготвяне

Срок за
представяне

Информация

МВР

януари

на въздействието на
законодателството през
2015 г.

държавната
администрация
2014 - 2020 г.

Инициатива за
законодателна промяна
във връзка със статута
на служителите в
Министерството на
вътрешните работи.
Доклад за дейността на
САР през 2014 г.

Закон за
Министерството
на вътрешните
работи

Осъществени
реформи в
Министерството на
вътрешните
работи.

Постановление №
192 на
Министерския
съвет от 2009 г. за
създаване на Съвет
за
административната
реформа (САР).
Правилник за
организацията на
дейността на САР.
Пътна карта за
изпълнение на
Стратегията за
развитие на
държавната
администрация
2015 – 2020 г.
План за действие
за въвеждане,

Отчетност на
дейността на
съвета

Одобрен доклад

Доклад

АМС

февруари

Развитие на
системите за
управление на
качеството

Одобрен план

План

АМС,
ИПА

февруари

Национален
ресурсен център

Предложение за
проект на ПМС за

Доклад

АМС,
ИПА

февруари

План за действие за
въвеждане, поддържане
и развитие на
съвременни системи за
управление на
качеството
Създаване на
Национален ресурсен

работата по
гарантиране
въвеждането на
Оценка на
въздействието на
законодателството.
Приета за сведение
информация.

Вид
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Заседание
Месец

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

център по CAF към
ИПА

Концепция за
въвеждане на
споделени услуги

Информация за
предприети мерки от
първостепенните
разпоредители с
бюджет за
оптимизиране на
разходите за персонал
до размера им,
утвърден с годишния
закон за бюджета на
първостепенните
разпоредители с
бюджет по чл. 4-47 от
Закона за държавния
бюджет на Република
България за 2015 г.

поддържане и
развитие на
съвременни
системи за
управление на
качеството
Пътна карта за
изпълнение на
Стратегията за
развитие на
държавната
администрация
2014-2020

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и резултати

по CAF към ИПА

Подобряване на
ефективността и
ефикасността в
работата на
администрацията и
намаляване на
разходите за
издръжка на
общата
администрация
Чл. 79 от ПМС №
Оптимизиране на
8 от 16 януари 2015 държавната
г.
администрация.
Недопускане на
преразход
разходите за
персонал за 2015 г.
Недопускане на
просрочени
задължения за
персонал

Индикатор/и за
изпълнение

Вид

Отговорник
за изготвяне

Срок за
представяне

изменение и
допълнение на УП
на ИПА

Одобрена
концепция

Концепция

Оптимизирани
щатни бройки
и/или разходи за
възнаграждения.
Спазване на размера
на утвърдените
разходи за персонал.
Липса на
просрочени
задължения за
персонал.

Анализ с мерки
и
предложения, с
времеви
график за
изпълнение и
финансови
разчети.

АМС

МФ,
Първостеп
енни
разпореди
тели с
бюджет по
чл. 4-47 от
Закона за
държавния
бюджет на
Република
България
за 2015 г.

февруари

февруари
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Заседание
Месец

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

График за поетапно
публикуване в отворен
формат на наборите от
данни, приети с
Решение № 32 на
Съвета за
административната
реформа от 13 януари
2015 г.

Март

Програма на
Правителството за
стабилно развитие
на Република
България за
периода 2014 –
2018 г.
Директива
2013/37/ЕС
относно
повторната
употреба на
информацията в
обществения
сектор.

Анализ на дейността на Доклад на
инспекторатите
Европейската
комисия за
напредъка на
България по
механизма за
сътрудничество и
оценка –
публикуван през
януари 2015 г.

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и резултати

Индикатор/и за
изпълнение

Вид

Отговорник
за изготвяне

Срок за
представяне

Повторно
използване на
публичната
информация.

Приет график.

График

АМС

февруари

Извършен анализ
Очертани
проблеми
Предложения за
решение

Обсъдени
предложения за
изменение на
нормативната уредба
и предложения за
укрепване на
административния
капацитет на
инспекторатите с
оглед подобряване
на ефективността в
тяхната дейност

Доклад

АМС Главен
инспектор
ат

февруари
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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

Програми за
структурни и
функционални
реформи в съответния
сектор, за които
отговарят министрите.

Чл. 78 от ПМС №
Повишаване на
8 от 16 януари 2015 ефективността на
г.
публичните
разходи

Концепция за
въвеждане на
конкурентното начало
при назначаване на
органи на власт

Закон за
администрацията

Приемане на решение
за определяне на
структурата, дейността,
организацията на
работата и поименният
състав на работните
групи по оптимизация
на администрацията, за
прозрачност на
управлението и за
развитие на човешките
ресурси към Съвета за
административната
реформа.

Постановление №
192 на
Министерския
съвет от 2009 г. за
създаване на съвет
за
административната
реформа.
Правилник за
организацията на
дейността на
Съвета за
административната
реформа, приет с

Въвеждане на
конкурентното
начало при избора
на органи на власт
Осигуряване на
прозрачност на
избора
Ефективно
изпълнение на
функциите на
съвета чрез
подпомагане на
дейността му от
работни групи.

Индикатор/и за
изпълнение

Вид

Постигане на
заложените цели и
резултати от
програмите на
съответните
министри в рамките
на одобрените
разходни тавани за
периода 2015 г- 2017
г.
Одобрена
концепция

Програма за
периода 2015
– 2017 г. с
времеви
график на
изпълнение и
финансови
разчети.

Прието решение

Решение

Концепция

Отговорник
за изготвяне

Срок за
представяне

МФ,
министри

март

АМС

АМС

март

април
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Заседание
Месец

Април

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

Оценка на
въздействието:
1. Практическо
въвеждане на оценката
на въздействието на
законодателството в
нормотворческия
процес на Народното
събрание и
Министерския съвет
на Република
България
2. МСП – тест

Доклад относно
готовността на
администрациите за
въвеждане на
комплексно
административно
обслужване
Изграждане на
интегрирани

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и резултати

Индикатор/и за
изпълнение

Вид

Отговорник
за изготвяне

Срок за
представяне

АМС, МП,
МИ

март

Постановление №
283 на
Министерския
съвет от 2009 г.
1. Закон за
нормативните
актове.
Пътна карта за
изпълнение на
Стратегията за
развитие на
държавната
администрация
2015 – 2020 г.
2. Национална
стратегия за
насърчаване на
малките и
средните
предприятия 20142020
Пътна карта за
изпълнение на
Стратегията за
развитие на
държавната
администрация
2015 – 2020 г.

1. Въведена оценка
на въздействието
на
законодателството
в нормотворческия
процес на
Народното
събрание и
Министерския
съвет на Република
България.
2. Регламентиране
на МСП-тест.
Намаляване на
административната
и регулаторна
тежест за бизнеса
Упражнен
мониториинг и
набелязани
коректиращи
действия относно
въвеждането на
КАО

1. Одобрена
концепция.
Одобрени
изменения и
допълнения в Закона
за нормативните
актове.
2. Подложени на
МСП-тест всички
нови или изменящи
се нормативни
актове.

1. Концепция
Законопроект
2. Концепция
за прилагане
на МСП-тест,
схема,
формуляр

Одобрен доклад

Доклад

АМС

април

Стратегия за
развитие на
държавната

1. Намаляване на
разходите на
администрацията

Изградени системи

Доклад

АМС

Април
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Заседание
Месец

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

информационни
системи:
1. Концепция за
изграждане на
Интегрирана
информационна
система на държавната
администрация и
нормативни промени.
2. Концепция за
изграждане на Единна
информационна
система за управление
на човешките ресурси
в държавната
администрация
Концепция за
управление на
човешките ресурси в
държавната
администрация.

администрация
2014 – 2020

Пътна карта за
изпълнение на
Стратегията за
развитие на
държавната
администрация
2014-2020.
Пътна карта за
Преглед на
изпълнение на
технологичната
готовност за обмен на Стратегията за
електронни документи развитие на
държавната
между
администрация
администрациите и
2015 – 2020 г.

достъпа до

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и резултати

Индикатор/и за
изпълнение

Вид

Отговорник
за изготвяне

Срок за
представяне

АМС

март

АМС,
МТИТС

април

за попълване на
данни в различни
информационни
системи.
2. Намаляване на
разходите на
администрацията
за закупуване на
софтуер и за
управление на
човешките
ресурси.

Професионално и
експертно
управление на
човешките ресурси
в държавната
администрация.

Одобрена
концепция.

Концепция

Работеща среда за
обмен на
електронни
документи между
администрациите
при изпълнение
условията за

Представена
информация за
състоянието и
сроковете за
реализиране на
техническото
решение за

Информацион
ен материал
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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

регистрите, свързани с Внедряване на
комплексни
предоставянето на
административни
КАО

оперативна
съвместимост
между системите,
участващи в
обмена

електронния
документооборот
между
администрациите

Анализ на дейността
на инспекторатите и
звената за вътрешен
одит с цел по-ясното
дефиниране на
предназначението и
функциите им и
преодоляване на
застъпването в
работата им

Изготвяне на
анализ на
проблемите при
паралелното
функциониране на
инспекторати и
звена за вътрешен
одит и спорни
моменти във
връзка с
функциите им.
Изготвяне на
предложения за
преодоляване на
дублирането във
функциите им.
Подобряване
качеството на

Изготвени проекти
за изменение и
допълнение на
Закона за
администрацията и
Закона за вътрешния
одит в публичния
сектор.
Изготвени
изменения в
документите,
съдържащи
методиката на
дейността на
инспекторатите и
звената за вътрешен
одит.

услуги и
реализиране
възможността за
тяхното заявяване
пред всяка
администрация,
участваща в
процеса на
изпълнение на
дадената
комплексна услуга
Програма на
Правителството за
стабилно развитие
на Република
България за
периода 2014 –
2018 г.

Вид

Доклад за
съществуващит
е проблеми и
неясноти
относно
функциите на
инспекторатит
е и звената за
вътрешен одит,
включително
въз основа на
приноса и
становищата
на
министерствата

Отговорник
за изготвяне

Срок за
представяне

април
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Заседание
Месец

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

Преглед на процесите
и процедурите във
връзка с планирането,
отчитането и
контрола на дейността
на администрацията

Програма на
Правителството за
стабилно развитие
на Република
България за
периода 2014 –
2018 г.

Закон за електронна
идентификация

Регламент (ЕС)
№910/2014

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и резултати

вътрешния одит в
публичния сектор.
Създаване на
механизми за
съвместно
осъществяване на
инспекционни
дейности от
контролните
органи
Идентифициране
на дублиращи се
процеси с оглед
последващото им
опростяване и
интегриране без да
се губи от
съдържанието им

Осигуряване на
лесен, сигурен и
унифициран
достъп до
административни
услуги за
гражданите и
бизнеса
Мигриране на
текущите

Индикатор/и за
изпълнение

По-малък брой
процеси по
планиране, отчитане
и контрол на
дейността на
администрацията

Проект на закон
Подзаконова
нормативна уредба

Вид

Доклад
относно
актуалните към
момента
процеси с
кратко
разяснение за
съдържанието,
правно
основание,
период на
попълване
Проект на
закон
Подзаконова
нормативна
уредба

Отговорник
за изготвяне

Срок за
представяне

АМС

април

МТИТС

април
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Заседание
Месец

Май

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

Повишаване
ефективността на
процеса по
стратегическо
планиране:
1. Законово
регламентиране на
процеса по
разработване,
обсъждане и
утвърждаване на
политики
2. Подобряване на
процеса на
реализиране на
политики

Пътна карта за
изпълнение на
Стратегията за
развитие на
държавната
администрация
2015 – 2020 г.
Закон за
регионалното
развитие

Готовност за отваряне
на мерки по ОПДУ,
свързани с изпълнение
на Пътната карта.

Пътна карта за
изпълнение на
Стратегията за
развитие на
държавната
администрация
2015 – 2020 г.
Осигуряване на

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и резултати

електронни услуги
към използването
на новата
идентификациона
на схема, базирана
на електронна
идентификация.
1. Подобрена
координация
между
националните и
регионалните
стратегически
документи.
2. Повишена
ефективност и
ефикасност при
мониторинга на
изпълнението на
стратегиите.

Индикатор/и за
изпълнение

Изменена
нормативна уредба.

Вид

Анализ и
проекти на
нормативни
актове

Постигане на
Годишна
Критерии за
съответствие между индикативна работна избор на
планираните мерки програма на ОПДУ. операции
и тяхното
финансово
осигуряване.

Отговорник
за изготвяне

Срок за
представяне

МРРБ,
МФ, АМС

май

УО на
ОПДУ,
АМС

април
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Заседание
Месец

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

финансиране за
мерките,
планирани за
изпълнение през
2015 г.
Обучение в държавната 1. Предварителни
администрация:
условия на ЕК за
1. Анализ на
финансиране през
потребностите от
следващия
обучение.
програмен период.
2. Програма за
2. Пътна карта за
обучение 2015-2017
изпълнение на
година.
Стратегията за
развитие на
държавната
администрация
2015 – 2020 г.
Напредък за
Решения № 484 на
изпълнението на
Министерския
мерките за намаляване
съвет от 15.08.2013
на административната
г. Решение № 635
и регулаторна тежест за на Министерския
гражданите и бизнеса
съвет от 22.10.2103
г. Решение № 90
на Министерския
съвет от 18.02.2014
г.
Решение на
Министерския
съвет № 375 от 05
юни 2014 г.
Закон за изменение и
Директива

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и резултати

Индикатор/и за
изпълнение

1. Повишена
ефективност на
провежданите
обучения.
2. Изграждане на
административен
капацитет

1. Изготвен и
одобрен анализ.
2. Брои обучени
експерти по
ключови въпроси.

Реално въведени
облекчения за
гражданите и
бизнеса.

Брой изпълнени
мерки.

Регламентиране на

Приет законопроект

Отговорник
за изготвяне

Срок за
представяне

1. Анализ на
потребностит
е от обучение
2. Документ

АМС,
ИПА

април

Доклад

АМС

май

Информацио

МТИТС

май

Вид
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Заседание
Месец

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

допълнение на Закона
за достъп до
обществена
информация

Юни

Закон за изменение и
допълнение на Закона
за електронния
документ и
електронния подпис
Текущи въпроси
свързани с
нормативната уредба в
областта на държавната
служба: Правото на
представително
облекло на
служителите назначени
по трудово
правоотношение в
държавната
администрация,
Включване на
длъжности в
Класификатора на
длъжностите в
администрацията и др.
Развитие на
електронното
управление в

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и резултати

Индикатор/и за
изпълнение

2013/37/ЕС
относно
повторната
употреба на
информацията в
обществения
сектор.
Решение
2014/148/ЕС и на
Регламент )ЕС) №
910/2014

задължение
документите, които
попадат в обхвата
на директивата да
се предоставят за
повторна употреба
Повишаване на
достъпността до
административни
услуги

Приет законопроект
и подзаконова
нормативна уредба.

Наредба за
служебното
положение на
държавните
служители.
Наредбата за
безплатното
работно и
униформено
облекло.
Класификатор на
длъжностите в
администрацията.

Обсъдени текущи
проблеми и
въпроси.

Приет доклад

Стратегия за
развитие на
държавната

1. Изготвен анализ 1. Минимум 5 броя
и идентифицирани анализирани
нужди от редизайн регистъра.

Отговорник
за изготвяне

Срок за
представяне

Законопроект

МТИТС

май

Доклад

АМС,
МТСП

май

МП

май

Вид

нен материал

Доклад
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Заседание
Месец

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

Министерството на
правосъдието (МП):
1. Достъп и
комуникация между
регистрите в системата
на МП само по
електронен път при
предоставянето на
гражданите и бизнеса
на комплексни
административни
услуги (КАО)
2. Продължаване на
регистърната реформа
чрез редизайн и
създаване на нови
регистри с цел
облекчаване на
гражданите и бизнеса
при предоставяне на
КАО.
3. Подаване в
Централния регистър
на юридическите лица
с нестопанска цел
(ЦРЮЛНЦ) по
електронен път на
заявления и отчетни
документи в
електронен формат
4. Служебно
предоставяне в

администрация
2014 -2020 г. и
План за нейното
изпълнение за
периода 2014 2015 г.
Стратегия за
развитие на
електронното
управление в
Република
България 2014 2020 г.
Стратегия за
въвеждане на
електронно
управление и
електронно
правосъдие в
сектор
„Правосъдие“ 2014
-2020 г. и Пътна
карта за нейното
изпълнение.
Закон за
юридическите
лица с нестопанска
цел.
Наредба № 14 от
1991 г. за водене и
съхраняване на
регистрите за

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и резултати

Индикатор/и за
изпълнение

или
преструктуриране
на съществуващи
регистри, както и
необходимостта от
създаване на нови.
Изготвен анализ на
текущото
състояние на
информационната
система на
Централния
регистър на
особените залози
(ЦРОЗ).
2. Промяна на
нормативната база,
въз основа на която
ще бъдат
преструктурирани
и/или създадени и
поддържани нови
регистри.
Промяна на
нормативната база,
уреждаща
дейността на
ЦРОЗ.
3. Постигане на
бързина,
надеждност и
ефикасност в

2. Извършен
редизайн,
централизация,
оптимизация и
интеграция на
регистрите на
юридически лица
(ЮЛНЦ,
ЦРЮЛНЦОПД,
БУЛСТАТ, ТР) и
ЦРОЗ.
Разработена и
внедрена нова
информационна
система на ЦРОЗ за
достъп и
взаимодействие с
гражданите и
бизнеса по
електронен път,
обмен на данни (и
интеграция) с други
публични регистри
от системата на МП
(ТР, БУЛСТАТ,
ЦРЮЛНЦ).
Брой приети
нормативни актове
за въвеждане на
електронно
управление в ЦРОЗ.
3. 20 % от всички

Вид

Отговорник
за изготвяне

Срок за
представяне
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Заседание
Месец

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

ЦРЮЛНЦ на МП по
електронен път от
администрацията на
органите на съдебната
власт на съдебните
актове за учредяване,
промени, ликвидация и
прекратяване.

вписванията

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и резултати

предоставяните
административни
услуги.
4. Въвеждане на
принципите на
КАО и
изпълнението на
задълженията на
първичния
администратор на
данни
Преглед на
Стратегия за
Запознаване на
административните
развитие на
членовете на САР
структури в системата
държавната
с Прегледа, който
на Министерството на администрация до следва да послужи
земеделието и храните 2020 г.:
като основа за
във връзка с оценяване Стратегическа цел разработване на
на необходимостта от
1. Ефективно
План за действие
преструктуриране и
управление и
за постигане на
извършване на
върховенство на
подобрена
реформа на
закона;
структура на
администрацията за по- т.1.4. Подобряване административните
добро прилагане на
на
звена в системата
политиките от
институционалната на МЗХ.
компетентността на
структура
министерството.
Проект на наредба за
Чл.81в, ал.6 от
Създаване на
условията и редът за
Закона за
унифицирани
изпращане на
държавния
правила за
държавни служители да служител, който
изпращане на
изпълняват длъжности предвижда
служителите за
в институция на
приемането на
изпълнение на

Индикатор/и за
изпълнение

Вид

Отговорник
за изготвяне

Срок за
представяне

подадени документи
в ЦРЮЛНЦ.
4. 25 % от всички
окръжни съдилища

Представен и
обсъден доклад.
Приети
предложения.

Доклад

МЗХ

юни

Одобрена наредба.

Проект на
наредба

МВнР

май
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Заседание
Месец

Юли

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

Европейския съюз

наредбата.

Отваряне на данни в
държавната
администрация във
връзка с Директива
2013/37/ЕС относно
повторната употреба на
информацията в
обществения сектор.

Директива
2013/37/ЕС
относно
повторната
употреба на
информацията в
обществения
сектор.

Изследване за
приложението на
системите за качество в
администрациите

Октомври

План за действие
за въвеждане,
поддържане и
развитие на
съвременни
системи за
управление на
качеството
Преглед на Плана за
План за
изпълнение на
изпълнение на
Стратегията за развитие Стратегията за
на държавната
развитие на
администрация 2014държавната
2015 г.
администрация
2014-2015 г.
Проект на нормативен Пътна карта за
акт, регламентиращ
изпълнение на
структурата и
Стратегията за
организацията на
развитие на
единните центрове за
държавната

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и резултати

длъжности в
институция на
Европейския съюз.
Публикуване на
данни в отворен
формат

Индикатор/и за
изпълнение

Одобрен втори
списък

Вид

Втори списък с
набори от
данни по
приоритетни
области, които
да се
публикуват в
отворен
формат
Доклад

Определяне на
приложими
системи за
качество и списък
на администрации
за внедряване.

Одобрен списък.

Ефективност и
ефикасност в
работата на
администрацията.

Брой изпълнени
мерки.

Информация

Изменение в НАО,
с което се
регламентира
структурата и
организацията на

Одобрен проект на
нормативен акт.

Проект на
нормативен
акт

Отговорник
за изготвяне

Срок за
представяне

АМС

юли

АМС,
ИПА

юли

АМС

юли

АМС,
МТИТС

октомври
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Заседание
Месец

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

комплексно
административно
обслужване

Приемане на правила
за удостоверяване на
съответствието с
модела CAF

Ноември

Модел на заплащане я
в държавната
администрация.
Ефекти на
въздействието след
внедряването й от
01.07.2012 г.
Подзаконови
нормативни актове
произтичащи от
измененията в Закона
за достъп до
обществена
информация.

администрация
2015 – 2020 г.
Създаване на
единни центрове
за комплексно
административно
обслужване
План за действие
за въвеждане,
поддържане и
развитие на
съвременни
системи за
управление на
качеството
Пътна карта за
изпълнение на
Стратегията за
развитие на ДА
2014-2020 г.
ЗДСл, КТ, НЗСДА.
Закон за достъп до
обществена
информация.
Директива
2013/37/ЕС
относно
повторната
употреба на

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и резултати

Индикатор/и за
изпълнение

Вид

Отговорник
за изготвяне

Срок за
представяне

единните центрове
за комплексно
административно
обслужване

Създаване на
правила за работа
на групата за
удостоверяванe на
съответствието с
модела CAF и
процедура за
връчване на
етикета Effective
CAF User Label
Подобряване
ефективността на
модела.

Правила и
разработена
процедура

Решение

АМС,
ИПА

октомври

Одобрен анализ и
предложения.

Анализ
Предложения
за нормативни
промени

АМС

септември

Публикуване на
данни в отворен
формат

Одобрени
подзаконови
нормативни актове –
наредба, тарифа,
методика.

Проекти на
подзаконови
нормативни
актове –
наредба,
тарифа,
методика.

МТИТС

ноември
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Заседание
Месец

Декември

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

информацията в
обществения
сектор.
Споделени услуги –
Пътна карта за
анализ на
изпълнение на
възможностите за
Стратегията за
извеждане на функции развитие на ДА
на общата
2014-2020 г.;
администрация на ниво ЗА
първостепенни
разпоредители с
бюджет с оглед
очакваните
ползи/разходи и
приоритизиране на
областите за въвеждане
на принципа на
споделените услуги
Представяне и
Пътна карта за
обсъждане на
изпълнение на
предложения за
Стратегията за
промени в
развитие на
законодателството в
държавната
държавната служба.
администрация
2015 – 2020 г.
ЗДСл и
подзаконови
актове
Въвеждане на поПътна карта за
високи стандарти за
изпълнение на
качество на
Стратегията за
административното
развитие на

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и резултати

Индикатор/и за
изпълнение

Вид

Отговорник
за изготвяне

Срок за
представяне

Определяне на
приоритетните
области и пилотни
администрации за
въвеждане на
споделени услуги.

Одобрен анализ и
предложения

Доклад

АМС

октомври

По-ефективно
прилагане на
законодателната
рамка за
държавната служба

Изготвени проекти
на нормативни
актове.

Проекти на
нормативни
актове

АМС

ноември

Изготвени и
приети изменения
в НАО и примерна
харта със

Брой харти с
въведени по-високи
собствени стандарти
за качество на

Проект на
нормативен
акт

АМС

декември
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Заседание
Месец

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

обслужване

държавната
администрация
2015 – 2020 г.

Материали за заседанието по теми/въпроси
Очакван/и резултати

собствени
стандарти за
качество

Индикатор/и за
изпълнение

Вид

Отговорник
за изготвяне

Срок за
представяне

административното
обслужване.
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