Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ- ЮНИ 2010 ГОДИНА
Заседание

Месец

Теми/въпрос за обсъждане

Тема/въпрос

Февруари

Принципи и подход за
оптимизиране на
администрацията

Март

Предложения за закриване и
сливане на консултативни
съвети

Модел на заплащането в
държавната администрация

Годишен отчет за дейността
на САР

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт и/или
стратегически
документ
Управленската програма,
Закон за държавния
бюджет за 2010 г.
Закон за ограничаване на
административното
регулиране и
административния
контрол
Закон за
администрацията

Закон за държавния
служител, специални
закони регламентиращи
допълнително
материално стимулиране
ПМС № 192/2009 г.

Очакван/и
резултати

Индикато
р/и за
изпълнение

Материали за заседанието по
теми/въпроси
Вид

Необходими
Отговорник Срок за
ресурси
за
предизготвяне ставяне

Утвърдени
-подход,
- насоки
- времеви
график

решение

Доклад с
Секретарят
предложена САР
ние за
подхода;
Насоки за
извършване на
прегледа

26.01.2010

Закрити/ слети
съвети

Брой
предложе
ния

Директорът
на Д”ДА”

12.03.2010

Одобрени
модел на
заплащане и
система за
допълнително
материално
стимулиране
Одобрен
годишен отчет

Решение
за избор
на модел

Доклад с
предложе
ния и проекти
на нормативни
актове
Доклад с
варианти на
моделите

Проект на
годишен отчет

Секретарят
на САР

решение

Председател 12.03.2010
ят на
работната
група по
заплащането
12.03.2010

Заседание

Месец

Теми/въпрос за обсъждане

Тема/въпрос
Индикативна работна
програма януари-юни 2010

Април

Май

Юни

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт и/или
стратегически
документ
Правила за работа на
съвета

Очакван/и
резултати

Приета
работна
програма

Индикато
р/и за
изпълнение
решение

Материали за заседанието по
теми/въпроси
Вид

Необходими
Отговорник Срок за
ресурси
за
предизготвяне ставяне

Проект на
индикативна
работна
програма

Секретарят
на САР

12.03.2010

Доклад на Световна банка за
административните и
регулаторни разходи за
бизнеса

Закон за ограничаване на
административното
регулиране и
административния
контрол

Приети
Брой
предложения
препоръки
за подобряване
на бизнес
средата

доклад

Методика за стратегическо
планиране

Закон за
администрацията

Одобрена
методика

Проект на
методика

Директорът 12.04.2010
на дирекция
„Икономичес
ка и
социална
политика”
Секретарят 12.04.2010
на САР

Предложения на екипите за
оптимизиране на
Министерството на труда и
социалната политика
Министерството на
образованието,младежта и
науката
Министерството на
здравеопазването
Министерството на културата
Предложения за
преструктуриране на съвети и
комисии на областно ниво

Закон за
администрацията,
Закон за държавния
бюджет за 2010 г.
Устройствените
правилници на
структурите в тези
системи и др.

Приети
решения
предложения
за
оптимизиране и
пътни карти за
реализиране
то им

Предложение за
оптимизиране,
Пътна карта

К. Попов,
15.05.2010
В. Евтимова,
Д. Дерелиев,
Н. Нешева

Закон за регионалното
развитие и други
специални закони

Одобрени
проекти на
нормативни
актове

Резюме на
концепцията и
проекти на
норматив
ни актове

Директорът
на Д”ДА”

2

решение

решение

1.06.2010

