РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2016 ГОДИНА
Заседание

Теми/въпрос за обсъждане

Месец

Тема/въпрос

Март

Доклад за дейността
на Съвета за
административната
реформа през 2015 г.

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

Постановление №
192 на
Министерския
съвет от 2009 г. за
създаване на Съвет
за
административната
реформа,
Правилник за
организацията на
дейността на съвета.
Концепция за
Пътна карта за
стандартизиране на
изпълнение на
структурата на
Стратегията за
общата
развитие на
администрация
държавната
администрация
2015 – 2020 г.
Наредба за
Закон за достъп до
стандартните условия обществена
за повторно
информация.
използване на
Директива
информацията от
2013/37/ЕС
обществения сектор
относно повторната

Очакван/и резултати

Индикатор/и за
изпълнение

Материали за заседанието по теми/въпроси
Отговорник за
Срок за
Вид
изготвяне
представяне

Отчетност на дейността
на съвета

Одобрен доклад

Доклад

АМС

март

Създадена унифицирана
структура на общата
администрация.

Одобрена
концепция

Концепция

АМС

март

Подобрена прозрачност
в работата на
администрацията

Одобрена
наредба

Проект на
нормативен акт

МТИТС,
АМС

март

Заседание
Месец

Теми/въпрос за обсъждане
Тема/въпрос

и за нейното
публикуване в
отворен формат
Законопроект за
изменение и
допълнение на
Закона за
електронния
документ и
електронния подпис

Април

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

употреба на
информацията в
обществения
сектор.
С проекта ще се
осигури
прилагането на
Решение
2014/148/ЕС и на
Регламент (ЕС) №
910/2014

Очакван/и резултати

Повишаване на
достъпността до
административни услуги

Индикатор/и за
изпълнение

Материали за заседанието по теми/въпроси
Отговорник за
Срок за
Вид
изготвяне
представяне

Одобрен
законопроект за
изменение и
допълнение на
Закона за
електронния
документ и
електронния
подпис
Одобрена
стратегия

Проект на
нормативен акт

МТИТС

март

Проект на
стратегия

АМС

април

Стратегия за
прозрачност и
партньорство с
гражданското
общество.
Доклад за държавната Стратегия за
администрация
развитие на
държавната
администрация
2014-2020 г.

Повишена прозрачност
и партньорство с
гражданското общество
Професионално и
експертно управление в
държавната
администрация.

Одобрен доклад

Доклад

АМС

април

Изграждане на
интегрирани
информационни
системи:
1. Интегрирана
информационна
система на
държавната

1. Намаляване на
разходите на
администрацията за
попълване на данни в
различни
информационни
системи.
2. Намаляване на

Изградени
системи

Доклад

АМС

април

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014 – 2020 г.
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Заседание
Месец

Теми/въпрос за обсъждане
Тема/въпрос

администрация и
нормативни
промени.
2. Единна
информационна
система за
управление на
човешките ресурси в
държавната
администрация.
Концепция за
изменение на
моделите за
заплащане и оценка
на служителите в
държавната
администрация.
Статут и
възнаграждения на
служителите, които
управляват и
изпълняват проекти,
финансирани с
европейски средства
в администрацията
Преглед на Плана за
изпълнение на
Стратегията за
развитие на
държавната
администрация 20142015 г.

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

Очакван/и резултати

Индикатор/и за
изпълнение

Материали за заседанието по теми/въпроси
Отговорник за
Срок за
Вид
изготвяне
представяне

разходите на
администрацията за
закупуване на софтуер и
за управление на
човешките ресурси.

Пътна карта за
изпълнение на
Стратегията за
развитие на
държавната
администрация
2014-2020 г.
Закон за
администрацията,
Наредбата за
прилагане на
Класификатора на
длъжностите в
администрацията

Професионално и
Одобрена
експертно управление на концепция
човешките ресурси в
държавната
администрация.

Концепция

АМС, МФ

април

Ефективно управление
и изпълнение на
проектите,
финансирани с
европейски средства.

Одобрен доклад

Доклад

АМС
(Централно
координаци
онно звено)

април

План за
изпълнение на
Стратегията за
развитие на
държавната
администрация
2014-2015 г.

Ефективност и
ефикасност в работата
на администрацията.

Брой изпълнени
мерки.

Доклад

АМС

април
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Заседание
Месец

Теми/въпрос за обсъждане
Тема/въпрос

Анализ за причините
и мерки за
преодоляване на
често променящото
се законодателството.
Преструктуриране на
второстепенни
разпоредители в
системата на
Министерството на
здравеопазването.
Стратегия за
развитие на
финансовото
управление и
контрол и вътрешния
одит в публичния
сектор.

Развитие на
електронното
управление в
Министерството на
правосъдието (МП):
1. Достъп и
комуникация между
регистрите в
системата на МП
само по електронен

Индикатор/и за
изпълнение

Материали за заседанието по теми/въпроси
Отговорник за
Срок за
Вид
изготвяне
представяне

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

Очакван/и резултати

Анализ на
проблемите,
възпрепятстващи
нарастването на
инвестициите (РМС
617 от 2015 г.)
Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014-2020 г.

Изготвени предложения
за подобряване на
нормотворческия
процес и повишаване
ефикасността на
администрацията
Консолидиране на
административни
структури и
оптимизиране на
численост

Одобрен анализ
и предложения
за подобряване.

Доклад и анализ

МП

април

Представена
информация

Информационен МЗ
материал

април

Предстоящо през
2016 г. обсъждане и
приемане от
Народното
събрание на Закон
за изменение и
допълнение на
Закона за
вътрешния одит в
публичния сектор
Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014 - 2020 г. и
План за нейното
изпълнение за
периода 2014 - 2015
г.
Стратегия за

Подобряване на
финансовото
управление и контрол и
вътрешния одит в
публичния сектор

Одобрена
стратегия

Доклад и проект
на стратегия

МФ

април

1. Изготвен анализ и
идентифицирани нужди
от редизайн или
преструктуриране на
съществуващи регистри,
както и необходимостта
от създаване на нови.
Изготвен анализ на
текущото състояние на
информационната

1. Минимум 5
броя
анализирани
регистъра.
2. Извършен
редизайн,
централизация,
оптимизация и
интеграция на
регистрите на

МП

април

Доклад
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Заседание
Месец

Теми/въпрос за обсъждане
Тема/въпрос

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
ЦРЮЛНЦ на МП по
електронен път от
администрацията на
органите на
съдебната власт на
съдебните актове за

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

Очакван/и резултати

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
вписванията

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
предоставяните
административни
услуги.
4. Въвеждане на
принципите на КАО и
изпълнението на
задълженията на
първичния
администратор на данни

Индикатор/и за
изпълнение

Материали за заседанието по теми/въпроси
Отговорник за
Срок за
Вид
изготвяне
представяне

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 подадени
документи в
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Заседание
Месец

Теми/въпрос за обсъждане
Тема/въпрос

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

учредяване, промени,
ликвидация и
прекратяване.
Създаване на
специализирано
контролно звено
„Туристически
инспекторат“ с
функции, свързани с
предоставянето и
отстраняването на
нарушенията по
прилагане на Закона
за туризма, и
обезпечаване на
неговата дейност.
Преструктуриране и
оптимизиране на
звена в системата на
Националния
статистически
институт.
Информация за
резултатите от
внедряването на
модела CAF в ИПА

Май

Концепция за

Очакван/и резултати

Индикатор/и за
изпълнение

Материали за заседанието по теми/въпроси
Отговорник за
Срок за
Вид
изготвяне
представяне

Закон за туризма.
Устройствен
правилник на
Министерството на
туризма

ЦРЮЛНЦ.
4. 25 % от
всички окръжни
съдилища
Засилване на
Изготвени и
контролните функции
одобрени
на министъра на туризма проекти на
по прилагането Закона
нормативни
за туризма.
актове.

Стратегията за
развитие на
държавната
администрация
2014-2020 г.

Консолидиране на
административни
структури и
оптимизиране на
численост

Представена
информация

Информационен НСИ
материал

април

План за действие за
въвеждане,
поддържане и
развитие на
съвременни
системи за
управление на
качеството
Стратегия за

Внедрена система за
качество в ИПА.

Представена
информация

Информационен ИПА
материал

април

Определен обхват на

Приета

Концепция

май

Проекти на
нормативни
актове.

МТ

АМС

април
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Заседание
Месец

Теми/въпрос за обсъждане
Тема/въпрос

публичния образ на
държавната
администрация

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

развитие на
държавната
администрация
2014 - 2020 г.
Концепция за
Базисен модел на
създаване на
комплексно
центрове за
административно
комплексно
обслужване
административно
Пътна карта за
обслужване
изпълнение на
Стратегията за
развитие на
държавната
администрация
2015 – 2020 г.
Подзаконови
Закон за достъп до
нормативни актове,
обществена
произтичащи от
информация.
измененията в Закона Директива
за достъп до
2013/37/ЕС
обществена
относно повторната
информация.
употреба на
информацията в
обществения
сектор.
Наредба към Закона
Стратегия за
за нормативните
развитие на
актове и промени в
държавната
Устройствения
администрация
правилник на
2014 – 2020 г.
Министерския съвет
и на неговата

Очакван/и резултати

Индикатор/и за
изпълнение

Материали за заседанието по теми/въпроси
Отговорник за
Срок за
Вид
изготвяне
представяне

инициативата

концепция

Изяснен статут,
функции услуги и
структура на центровете
за комплексно
административно
обслужване.

Одобрена
концепция

Концепция

АМС,
МТИТС,
ЕСМИС

май

Подобрена прозрачност
в работата на
администрацията

Одобрени
подзаконови
нормативни
актове –тарифа,
методика

Проекти на
подзаконови
нормативни
актове – тарифа,
методика

МТИТС,
АМС, МФ

май

Регламентиране на
процеса по извършване
на оценка на
въздействието.
Подобрени управленски
процеси в рамката на
изпълнителната власт.

Одобрена
наредба,
Одобрена
концепция

Проекти на
нормативни
актове и
концепция

АМС, МП

май
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Заседание
Месец

Теми/въпрос за обсъждане
Тема/въпрос

администрация
относно звеното за
оценка на
въздействието.
Концепция за
укрепване на
координиращата
роля на АМС в
нормотворческия
процес и
стратегическото
планиране на
изпълнителната
власт
Представяне и
обсъждане на
предложения за
промени в
нормативната уредба
в областта на
държавната служба

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

Очакван/и резултати

Стратегията за
развитие на
държавната
администрация
2014-2020 г., Пътна
карта за изпълнение
на Стратегията за
развитие на
държавната
администрация
2015 – 2020 г.,
Кодекс на труда,
Закон за държавния
служител и
подзаконови актове

По-ефективно
прилагане на
нормативната уредба за
държавната служба.
Обсъдени текущи
въпроси, свързани с:
въвеждане на гъвкави
условия на труд,
разширяване на
възможностите за
ротация на служителите,
правото на
представително облекло
на служителите
назначени по трудово
правоотношение в
държавната
администрация,

Индикатор/и за
изпълнение

Изготвени
проекти на
нормативни
актове.
Представена
информация.

Материали за заседанието по теми/въпроси
Отговорник за
Срок за
Вид
изготвяне
представяне

Проекти на
АМС,
нормативни
МТСП, МФ
актове.
Информационен
материал.

май
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Заседание
Месец

Теми/въпрос за обсъждане
Тема/въпрос

Нормативно
регламентиране на
използването на
системи за
управление на
качеството в
администрацията

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

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

Пътна карта за
изпълнение на
Стратегията за
развитие на
държавната
администрация
2015 – 2020 г., План
за действие за
въвеждане,
поддържане и
развитие на
съвременни
системи за
управление на
качеството
Програма на
Правителството за
стабилно развитие
на Република
България за
периода 2014 – 2018
г.

Услуги, предоставяни Базисен модел на
на принципа
комплексно

Очакван/и резултати

включване на
длъжности в
Класификатора на
длъжностите в
администрацията и др.
Ефективно използване
на системи за
управление на
качеството в
администрацията

Индикатор/и за
изпълнение

Материали за заседанието по теми/въпроси
Отговорник за
Срок за
Вид
изготвяне
представяне

Одобрен доклад Доклад и проект
и ЗИД на Закон на нормативен
за
акт.
администрацията

Идентифициране на
дублиращи се процеси с
оглед последващото им
опростяване и
интегриране без да се
губи от съдържанието
им

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

Предоставяне на услуги
на принципа „епизоди

Представена
информация

АМС, ИПА

Доклад относно АМС
актуалните към
момента процеси
с кратко
разяснение за
съдържанието,
правно
основание,
период на
попълване
Информационен АМС
материал

май

май

май

Страница 9 от 16

Заседание
Месец

Теми/въпрос за обсъждане
Тема/въпрос

„Епизоди от живота“
и „Събития от
бизнеса“

Създаване на
Агенция за
насърчаване на
научните
изследвания и
иновациите
(АННИИ) чрез
подготвяне на
промени в Закона за
насърчаване на
научните
изследвания, чрез
които се гарантира
нейната
независимост,
наличие на реални
средства за
мониторинг, оценка
и контрол и
механизми за
измерване на ролята
на финансовите
инструменти за

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

административно
обслужване
Пътна карта за
изпълнение на
Стратегията за
развитие на
държавната
администрация
2015 – 2020 г.
Закон за
насърчаване на
научните
изследвания,
Устройствен
правилник на
Министерството на
образованието и
науката,, Стратегия
за развитие на
научните
изследвания,
Доклад на ЕК от
Партньорската
проверка за
състоянието на
системата за научни
изследвания и
иновация в
България

Очакван/и резултати

Индикатор/и за
изпълнение

Материали за заседанието по теми/въпроси
Отговорник за
Срок за
Вид
изготвяне
представяне

от живота“

Развитие и
усъвършенстване на
административните
структури по отношение
управлението на
научноизследователскат
а дейност.
Повишаване броя на
проектите за научни
изследвания

Одобрен закон
за изменение и
допълнение или
нов Закон за
научните
изследвания,
одобрени
промени в
устройствения
правилник на
Министерството
на
образованието и
науката, одобрен
Правилник на
Фонд "Научни
изследвания"

Доклад

МОН

април
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Заседание
Месец

Юни

Теми/въпрос за обсъждане
Тема/въпрос

ефективност на
вложените публични
ресурси в
научноизследователс
ки проекти.
Създаване на
професионално
национално звено с
контактни лица като
част от структурата
на агенцията.
Предложения за
разширяване на
принципа на
мълчаливото
съгласие
Списък с
нормативни актове,
на които да бъде
извършена Оценка
на въздействието
Осигуряване на
необходимите
технологични и
организационни
предпоставки за
провеждането на
централизирания

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

Пътна карта за
изпълнение на
Стратегията за
развитие на
държавната
администрация
2015 – 2020 г.
Пътна карта за
изпълнение на
Стратегията за
развитие на
държавната
администрация
2015 – 2020 г.
Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014-2020 г.

Очакван/и резултати

Индикатор/и за
изпълнение

Материали за заседанието по теми/въпроси
Отговорник за
Срок за
Вид
изготвяне
представяне

Подобрена бизнес среда

Одобрен списък
с режими

Доклад и списък с МИ
режими

юни

Идентифицирани на
областите на управление
с най-сложни и
комплексни проблеми
при реализиране на
политиката

Одобрен списък

Доклад и проект
на списък

АМС

юни

Подобрена обективност
и прозрачност на
подбора на служители в
държавната
администрация.

Представена
информация

Информационен АМС
материал

юни
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Заседание
Месец

Юли

Теми/въпрос за обсъждане
Тема/въпрос

подбор в държавната
администрация –
представяне на
проект, финансиран
по Оперативна
програма „Добро
управление“ .
Повишаване на
административния
капацитет (вкл.
структура, функции и
численост) на
дирекция „Наука“,
Министерството на
образованието и
науката и на Фонд
„Научни
изследвания“.
Промяна в
Устройствения
правилник на МОН
и регламентиране с
вътрешни правила за
работа създаването
на бюро в Брюксел
за подпомагане
участието на учените
в ЕС програми за
финансиране на
науката и
иновациите.
Изграждане на

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

Очакван/и резултати

Устройствен
правилник на
Министерството на
образованието и
науката

Подпомагане участието
на научната общност
чрез Оперативна
програма „Наука и
образование за
интелигентен растеж“и
чрез Национална пътна
карта за научна
инфраструктура на
България в съвместните
технологични и
програмни инициативи
на ЕС.
Развитие и
усъвършенстване на
административните
структури по отношение
управлението на
научноизследователскат
а дейност.
Подкрепа в създаването
на нови и поддръжка на
съществуващите научни
екипи между учени от
различни научни

Индикатор/и за
изпълнение

Повишаване
броя на младите
учени.
Повишаване
броя на
научните
публикации и
броя цитирания
на български
автори.

Материали за заседанието по теми/въпроси
Отговорник за
Срок за
Вид
изготвяне
представяне

Доклад

МОН

юни
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Заседание
Месец

Септември

Теми/въпрос за обсъждане
Тема/въпрос

капацитет в
Дирекция „Наука“ в
Министерството на
образованието и
науката като one stop
project management
office за
консултиране,
ориентиране и
подпомагане на
научно
изследователските
организации при
насочване на
проектните им идеи
към най-подходящия
източник за
финансиране.
Напредък за
изпълнението на
мерките за
намаляване на
административната и
регулаторна тежест за
гражданите и бизнеса
Повишаване
ефективността на
процеса по
стратегическо
планиране:
1. Законово
регламентиране на

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

Очакван/и резултати

Индикатор/и за
изпълнение

Материали за заседанието по теми/въпроси
Отговорник за
Срок за
Вид
изготвяне
представяне

организации чрез
национални програми за
подпомагане участието
на учени в Х2020

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014 – 2020 г., РМС
617 от 2015 г.

Реално въведени
облекчения за
гражданите и бизнеса.

Брой изпълнени
мерки.

Доклад

МФ, АМС

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

1. Подобрена
координация между
националните и
регионалните
стратегически
документи.
2. Повишена

Изменена
нормативна
уредба.

Анализ и проекти МРРБ, МФ,
на нормативни
АМС
актове

септември

септември
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Заседание
Месец

Октомври

Теми/въпрос за обсъждане
Тема/въпрос

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

Очакван/и резултати

Индикатор/и за
изпълнение

Материали за заседанието по теми/въпроси
Отговорник за
Срок за
Вид
изготвяне
представяне

процеса по
разработване,
обсъждане и
утвърждаване на
политики
2. Подобряване на
процеса на
реализиране на
политики

Закон за
регионалното
развитие

ефективност и
ефикасност при
мониторинга на
изпълнението на
стратегиите.

Актуализация на
Ръководството за
предварителна
оценка на
въздействието и
наръчник за
прилагане, Приемане
на ръководство за
последваща оценка
на въздействието
Концепция за
публикуване и
поддържане на
актуални
консолидирани
версии на
нормативните актове
в интернет страница
на Държавен вестник
Концепция за
развитие на
контролната дейност

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014 - 2020

Подобряване на начина
на извършване на
оценка на въздействието

Одобрени
ръководства

Проекти на
ръководства

АМС, МП,
ИПА

септември

Пътна карта за
изпълнение на
Стратегията за
развитие на
държавната
администрация
2014 – 2020 г.

Повишена прозрачност
в държавната
администрация

Приета
Концепция от
САР

Доклад и проект
на концепция

АМС

октомври

Стратегия за
развитие на
държавната

Идентифицирани
проблеми на
контролната дейност на

Приета
концепция

Проект на
концепция

АМС, МП,
МИ

октомври
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Заседание
Месец

Теми/въпрос за обсъждане
Тема/въпрос

на администрацията

Декември

Анализ и концепция
за осигуряване на
публичност на
държавните имоти
Методология за
извършване на
годишен анализ и
оценка на
потребностите от
специалисти на
национално ниво
Приоритизиране на
общински услуги за
стандартизиране и
унифициране

Въвеждане на повисоки стандарти за
качество на
административното
обслужване

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

администрация
2014 - 2020

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

Наръчник за работа с План за действие за
модела CAF
въвеждане,

Очакван/и резултати

администрацията
Предложени мерки за
преодоляване на тесните
места
Повишена прозрачност
на използваните ресурси
на държавната
администрация
Подобрено планиране
на човешките ресурси в
администрацията

Индикатор/и за
изпълнение

Материали за заседанието по теми/въпроси
Отговорник за
Срок за
Вид
изготвяне
представяне

Приета
концепция

Доклад и проект
на концепция

АМС,
областни
управители

октомври

Изготвена
Методология

Решение

АМС

декември

Определени услуги за
стандартизиране и
унифициране

Одобрен списък
с услуги

Доклад и списък с АМС,
услуги
НСОРБ

ноември

Изготвени и приети
изменения в НАО и
примерна харта със
собствени стандарти за
качество

Брой харти с
въведени повисоки
собствени
стандарти за
качество на
административн
ото обслужване.
Одобрен
Наръчник

Проект на
нормативен акт

АМС

декември

Наръчник

АМС, ИПА

декември

Създадени правила за
работа за внедряване на
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Заседание
Месец

Теми/въпрос за обсъждане
Тема/въпрос

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

поддържане и
развитие на
съвременни
системи за
управление на
качеството
Проект на
Базисен модел на
методология за
комплексно
провеждане на
административно
мониторинг и оценка обслужване
на качеството на
Решение № 678 на
административното
Министерския
обслужване по
съвет от 2015 г. за
метода „Таен клиент“ прилагането на
комплексното
административно
обслужване в
държавната
администрация
Готовност за
Пътна карта за
отваряне на мерки по изпълнение на
Оперативна
Стратегията за
програма „Добро
развитие на
управление“,
държавната
свързани с
администрация
изпълнение на
2015 – 2020 г.
Пътната карта.
Осигуряване на
финансиране за
мерките, планирани
за изпълнение през
2017 г.

Очакван/и резултати

Индикатор/и за
изпълнение

Материали за заседанието по теми/въпроси
Отговорник за
Срок за
Вид
изготвяне
представяне

модела CAF

Изготвена методология

Одобрена
методология

Проект на
методология

ИПА

декември

Постигане на
съответствие между
планираните мерки и
тяхното финансово
осигуряване.

Годишна
индикативна
работна
програма на
Оперативна
програма
„Добро
управление“

Критерии за
избор на
операции

АМС
декември
(дирекция
„Добро
управление“)
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