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 2011 ГОДИНА

Заседание

Месец

Февруари

Материали за заседанието по
теми/въпроси

Теми/въпрос за обсъждане

Тема/въпрос

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

Работна програма на
САР за периода януариюни 2011 г.

ПМС № 110 от 2010 г.

Нов Класификатор на
длъжностите в
държавната
администрация

Закон за държавния
служител

Отчет за дейността на
САР през 2010 г.

Правилник за
организацията на
дейността на САР;
ПМС 192 от 2009 г.За
създаване на Съвет за
административната

Очакван/и
резултати

Планирана
дейността на
съвета;
Осигурена
прозрачност
Структурирани
длъжности
според
съответните
компетентности
и отговорности
Отчетност на
дейността на
съвета

Индикато
р/и за
изпълнен
ие

Вид

Необх
одими
Срок за
ресурс
Отговорник
предста
и
за изготвяне
вяне

Одобрена
програма

Проект на
програма

Дирекция
08.02.2011 „Държавна
администрац
ия” в АМС

Одобрен
класификат
ор

Доклад и
презентация

Работна
група;
Секретар на
съвета

Приет
отчет

Отчет за
дейността

Дирекция
25.02.2011 „Държавна
администрац
ия” в АМС

08.02.2011 -

Заседание

Месец

Тема/въпрос

Промени в
организацията и
дейността на САР
Отчет за изпълнение на
Плана за оптимизация на
държавната
администрация
Преструктуриране на
Държавната агенция за
закрила на детето
Пътна карта по Общата
стратегия за електронно
управление

Март

Материали за заседанието по
теми/въпроси

Теми/въпрос за обсъждане

Оценка на въздействието
на законодателството
(Представяне на доклад
за напредъка по Закона
за нормативните актове)
Усъвършенстване на
системата за оценка на

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
и/или
стратегически
документ
реформа
ПМС 192 от 2009 г. за
създаване на Съвет за
административната
реформа
План за оптимизация
на държавната
администрация
План за оптимизация
на държавната
администрация
РМС 958 от 29.12.2010

Очакван/и
резултати

Включване на
нови функции в
областта на
електронното
управление
Отчетност за
изпълнението на
плана

Оптимизиран и
административни
структури
Планираност,
прозрачност и
отчетност при
развитие на
електронното
управление
Програма за по-добро Информиране
регулиране;
членовете на
Национална програма САР за
за реформи
напредъка по
Закон за нормативните разработването
актове
на ЗНА
Закон за държавния
Подобрена
служител;
системата за
2

Индикато
р/и за
изпълнен
ие

Одобрени
промени

Одобрен
отчет

Вид

Проект за
изменение и
допълнение
на ПМС 192
от 2009 г.
Отчет на
плана

Необх
одими
Срок за
ресурс
Отговорник
предста
и
за изготвяне
вяне

Дирекция
25.02.2011 „Държавна
администрац
ия” в АМС
Дирекция
25.02.2011 „Държавна
администрац
ия” в АМС
МТСП
25.02.2011 -

Представен
доклад

Доклад

Одобрен
проект на
пътна карта

Проект на
пътна карта;
презентация

МТИТС

25.02.2011 -

Представен
доклад

Доклад

МП

25.03.2011 -

Дирекция
„Държавна

25.03.2011 -

Представен Доклад
нов модел за

Заседание

Месец

Материали за заседанието по
теми/въпроси

Теми/въпрос за обсъждане

Тема/въпрос

индивидуалното трудово
изпълнение
Месечен напредък по
изпълнението на Плана
за оптимизация на
държавната
администрация
Правила за устройството
и дейността на
Постоянната работна
група „Електронно
управление”

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
и/или
стратегически
документ
Цели на
административната
реформа за периода
План за оптимизация
на държавната
администрация
ПМС 192 от 2009 г. за
създаване на Съвет за
административната
реформа;
РМС 958 от 29.12.2010

Очакван/и
резултати

Индикато
р/и за
изпълнен
ие

Вид

Необх
одими
Срок за
ресурс
Отговорник
предста
и
за изготвяне
вяне

атестиране на
служителите

атестирането

администрац
ия” в АМС

Своевременен
мониторинг на
изпълнението на
Плана за
оптимизация
Уредена
оперативна
дейност на
съвета в областта
на електронното
управление
Координирано
развитие на
електронното
управление

Представени Доклади
доклади

Членовете на 25.03.2011 САР

Одобрени
правила

Проект на
правила

Постоянна
работна
група

25.03.2011 -

Одобрен
модел

Проект на
модел

Постоянна
работна
група

25.03.2011 -

Подобряване на
координацията с органи
на власт и
администрации извън
изпълнителната власт и
лицата изпълняващи
публични функции
Обучение на
администрацията

РМС 958 от 29.12.2010

РМС 958 от 29.12.2010;
Закон за държавния
служител

Повишен
административен
капацитет

Представен
проект на
програма

Проект на
програма

Институт по 25.03.2011 публична
администрац
ия

Нов модел за заплащане

Цели на

Въведен по3

Одобрен

Доклад и

МФ

25.04.2011 -

Заседание

Месец

Април

Материали за заседанието по
теми/въпроси

Теми/въпрос за обсъждане

Тема/въпрос

в държавната
администрация

Доклад за състоянието на
администрацията

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт
и/или
стратегически
документ
административната
реформа за периода;
Концепция за нов
модел на заплащане в
държавната
администрация
Закон за
администрацията

Месечен напредък по
изпълнението на Плана
за оптимизация на
държавната
администрация
Напредък по проекта за
подобряване на
административното
обслужване

План за оптимизация
на държавната
администрация

Промени в Закона за
администрацията

План за оптимизация
на държавната
оптимизация;
Единен класификатор
на длъжностите в
администрацията

РМС 958 от 29.12.2010

Очакван/и
резултати

Индикато
р/и за
изпълнен
ие

Вид

справедлив модел модел
за заплащане

презентация

Изготвен анализ
за състоянието
на
администрацията
за 2010 г.
Своевременен
мониторинг на
изпълнението на
Плана за
оптимизация
Подобрена
ефикасност и
ефективност на
административно
то обслужване
Намалени
йерархични нива
в
администрацията
;
По-добро

Доклад

4

Одобрен
доклад

Представени Доклади
доклади

Необх
одими
Срок за
ресурс
Отговорник
предста
и
за изготвяне
вяне

Дирекция
25.04.2011 „Държавна
администрац
ия” в АМС
Членовете на 25.04.2011 САР

Представен
доклад

Презентация МТИТС

Одобрен
проект на
закон

Проект на
ЗИД

25.04.2011 -

Дирекция
25.04.2011
„Държавна
администрац
ия” в АМС

Заседание

Месец

Май

Юни

Материали за заседанието по
теми/въпроси

Теми/въпрос за обсъждане

Тема/въпрос

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

Месечен напредък по
изпълнението на Плана
за оптимизация на
държавната
администрация
Подобряване
регулирането на
общинско ниво

План за оптимизация
на държавната
администрация

Приоритизиране и
реализация на
електронни
административни услуги
Месечен напредък по
изпълнението на Плана
за оптимизация на

РМС 958 от 29.12.2010

Програма за по-добро
регулиране

План за оптимизация
на държавната
администрация

Очакван/и
резултати

разпределение на
правомощията
между
ръководителите
на
администрациите
и главните
секретари
Своевременен
мониторинг на
изпълнението на
Плана за
оптимизация
Изготвен анализ
на 16 типа
общински
услуги;
Създаден
референтен
модел
Ефикасност и
ефективност на
административно
то обслужване
Своевременен
мониторинг на
изпълнението на
5

Индикато
р/и за
изпълнен
ие

Вид

Необх
одими
Срок за
ресурс
Отговорник
предста
и
за изготвяне
вяне

Представени Доклади
доклади

Членовете на 25.04.2011 САР

Представен
доклад

Доклад

АМС

25.04.2011 -

Одобрена
методика

Проект на
методика

Постоянна
работна
група

24.06.2011 -

Представени Доклади
доклади

Членовете на 25.06.2011 САР

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

Очакван/и
резултати

държавната
администрация
Отчет за
административната
реформа 2009-2011 г.

Плана за
оптимизация
Програма за
Отчетност за
европейското развитие административна
на България
та реформа

Работна програма на
САР за юни-декември
2011 г.

ПМС № 110 от 2010 г.

Състояние на електронно РМС 958 от 29.12.2010
управление
Отчитане развитието на
РМС 958 от 29.12.2010
електронното управление

Индикато
р/и за
изпълнен
ие

Вид

Одобрен
отчет

Отчет

Планирана
дейността на
съвета;
Осигурена
прозрачност
Осигурени
отчетност и
прозрачност

Приета
програма

Проект на
програма

Представен
доклад

Доклад;
презентация

Мониторинг и
планиране на
развитието на
електронното
управление

Представен
на доклад

Система от
индикатори
за отчитане
на напредъка

6

Необх
одими
Срок за
ресурс
Отговорник
предста
и
за изготвяне
вяне

Членовете на 24.06.2011 САР;
Дирекция
„Държавна
администрац
ия” в АМС
Дирекция
24.06.2011 „Държавна
администрац
ия” в АМС
Постоянна
работна
група към
САР
Постоянна
работна
група

24.06.2011 -

24.06.2011 -

