Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА
РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2012 ГОДИНА

Заседание

Материали за заседанието по
теми/въпроси

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

Месец

Тема/въпрос

ПМС № 110 от 2010 г.

Февруари

Работна програма на
САР за периода
януари-декември
2012 г.
Отчет за дейността
на САР през 2011 г.

Правилник за
организацията на
дейността на САР;
ПМС 192 от 2009 г.за
създаване на Съвет за
административната
реформа
План за изпълнение на
мерките за оптимизация
на държавната
администрация (приет с
Решение № 560 на
Министерския съвет от 29
юли 2010 г)

Отчет за
изпълнението на
Плана за
оптимизация на
държавната
администрация

Очакван/и
резултати

Индикатор/
и за
изпълнение

Вид

Необх
одими
Отговорни Срок за
ресурс
к за
предста
и
изготвяне
вяне

Планирана
Одобрена
дейността на
програма
съвета;
Осигурена
прозрачност
Отчетност на
Приет отчет
дейността на съвета

Проект на Секретариат 28.02.2012
програма на САР в
АМС

-

Отчет за Секретариат 28.02.2012
дейността на САР в
АМС

-

Отчетност за
изпълнението на
плана

Отчет на
плана

-

Одобрен отчет

Секретариат 28.02.2012
на САР в
АМС

Заседание

Месец

Тема/въпрос
Инициатива за
намаляване на
административната и
регулаторна тежест
за бизнеса

Март

Материали за заседанието по
теми/въпроси

Теми/въпрос за обсъждане

Проект на Закон за
изменение и
допълнение на
Закона за интеграция
на хората с
увреждания

Определяне и
изплащане на
възнагражденията на
служителите,
изпълняващи
функции по
управлението на
финансовата помощ
от Европейския

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

Очакван/и
резултати

Индикатор/
и за
изпълнение

Вид

Необх
одими
Отговорни Срок за
ресурс
к за
предста
и
изготвяне
вяне

Закона за ограничаване на
административното
регулиране и
административния
контрол върху
стопанската дейност
(ЗОАРАКСД)
План за изпълнение на
мерките за оптимизация
на държавната
администрация (приет с
Решение № 560 на
Министерския съвет от 29
юли 2010 г) и
Годишна работна
програма на Съвета за
развитие към
министерския съвет

Намаляване на
административната
и регулаторната
тежест за бизнеса

Приети насоки

Насоки
Секретариат 28.02.2012
за
на САР в
провежда АМС
не на
Инициат
ивата

-

Промяна на статута
и превръщане на
Агенцията за
хората с
увреждания в
независим
държавен орган за
контрол по правата
на хората с
увреждания

Одобрени
изменения и
допълнения на
ЗИХУ

1. Проект МТСП
на ЗИД
на ЗИХУ
2. Доклад
на
вносителя
3.Решени
е на САР

март

-

ПМС № 67/2010 г.,
Наредба за заплатите на
служителите в държавната
администрация.

Реформиране на
системата за
определяне на
размера и
изплащане на
възнагражденията
на служителите,
изпълняващи
функции по

Одобрени
проекти на
нормативни
актове,
одобрени
проекти за
изменение на
нормативни
актове.

Проекти
на
нормати
вни
актове/п
роекти
за
изменен
ие на

март

-
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Томислав
Дончев министър
по
управление
на
средствата
от ЕС

Заседание

Месец

Тема/въпрос
съюз.

Април

Материали за заседанието по
теми/въпроси

Теми/въпрос за обсъждане

Доклад за
състоянието на
администрацията
Годишен доклад от
Националния орган
за извършената
дейност по
присъждане на
етикета и
предоставянето му в
на Съвета на Европа

Концепция за
реформа на
областното ниво на
управление

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

Очакван/и
резултати

управлението на
финансовата
помощ от
Европейския съюз.
Закон за администрацията Изготвен анализ за
състоянието на
администрацията за
2011 г.
Цел 1, приоритет 7, мярка Анализ на
4 от Програмата за
резултатите от
изпълнение на
извършената
Стратегията за
дейност по
децентрализация
присъждане на
2010 - 2013 г.
етикета
Разработване на годишен
доклад от Националния
орган за извършената
дейност по присъждане
на етикета и
предоставянето му в на
Съвета на Европа
Цел 2, приоритет 3, мярка Разработен проект
3 от Програмата за
на Концепция за
изпълнение на
реформа на
Стратегията за
областното ниво на
децентрализация
управление от
2010 - 2013 г.
работна група,
Избор на модел за
назначена със
3

Индикатор/
и за
изпълнение

Вид

Необх
одими
Отговорни Срок за
ресурс
к за
предста
и
изготвяне
вяне

нормати
вни
актове
Одобрен
доклад

Доклад

Секретариат
на САР в
АМС

април

-

Одобрен
доклад

Доклад

МРРБ
НСОРБ

април

-

Одобрена
концепция

Концепц МС
ия
МРРБ

април

-

Заседание

Месец

Тема/въпрос

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт и/или
стратегически
документ
регионализация и второ
ниво на самоуправление

Май

Материали за заседанието по
теми/въпроси

Теми/въпрос за обсъждане

Насърчаване на
втория шанс в
предприемачеството

Национална стратегия за
насърчаване на МСП в
България и Small Business
Act – основният
политически документ на
ЕС в областта на МСП

Облекчаване на
административното
обслужване на
бизнеса

Национална стратегия за
насърчаване на МСП в
България и Small Business
Act – основният
политически документ на
ЕС в областта на МСП

Доклад за
изпълнението на
Стратегията за

ПМС № 192 от 2009 г. за
създаване на Съвет за
административната

Очакван/и
резултати

Заповед Р-43 от
07.03.2011 г. на
министърпредседателя
Намаляване на
времето от
обявяване на
търговеца в
несъстоятелност до
възстановяването
на по-голямата част
или на цялата сума,
дължима на
кредиторите от 40
месеца на 12
месеца.
Съкращаване на
времето за плащане
на трите основни
данъка: ДДС,
корпоративен
(върху дохода) и
социално
осигуряване от 500
на 100 часа
Отчетност на
стратегията.
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Индикатор/
и за
изпълнение

Вид

Необх
одими
Отговорни Срок за
ресурс
к за
предста
и
изготвяне
вяне

Одобрени
документи

Аналити МИЕТ
чни
документ
и

април

-

Одобрени
документи

Аналити МИЕТ
чни
документ
и

април

-

Одобрен
доклад

Доклад

май

-

МРРБ,
ССАР

Заседание

Месец

Материали за заседанието по
теми/въпроси

Теми/въпрос за обсъждане

Тема/въпрос
децентрализация.
Законопроект за
детето

Разширяване на
мрежата от Служби
по трудови и
социални въпроси на

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт и/или
стратегически
документ
реформа, Стратегия за
децентрализация.
План за изпълнение на
мерките за оптимизация
на държавната
администрация (приет с
Решение № 560 на
Министерския съвет от 29
юли 2010 г).

Програма на
правителството на
европейското развитие на
България

Очакван/и
резултати

Индикатор/
и за
изпълнение

Вид

Необх
одими
Отговорни Срок за
ресурс
к за
предста
и
изготвяне
вяне

Създаване на
Одобрен
Комисия по
проект на
правата на детето
Закон за детето
(на мястото на
ДАЗД) като
независим
специализиран
орган на
Министерски съвет
за координация на
политики,
мониторинг и
контрол по правата
на детето.
Разширяване на
компетентността на
Националния съвет
за закрила на
детето.

1. Проект МТСП
на Закон за
детето;
2. Мотиви
към
Законопро
екта;
3. Доклад
на
вносителя;
4. Проект
на
Решение
на САР

май

-

Повишена
Одобрен
ефективност
на доклад
управлението
на
миграционните

Доклад с
МТСП
предложен
ия

май

-
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Заседание

Месец

Материали за заседанието по
теми/въпроси

Теми/въпрос за обсъждане

Тема/въпрос
МТСП към
посолства на
България в чужбина,
вкл. В трети страни

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт и/или
стратегически
документ
Национална стратегия по
миграция, убежище и
интеграция (2011-2020 г.)
Стратегически план на
МТСП 2009-2013 г.

Създаване на
механизъм за
координация на
обученията,
финансирани по
проекти по ОПАК и
специализираните
обучения с
национално
финансиране.

ЗДСл, Стратегия за
управление на човешките
ресурси в държавната
администрация 2006-2013
г., ОПАК, Национална
програма за реформи

Очакван/и
резултати

Индикатор/
и за
изпълнение

Вид

Необх
одими
Отговорни Срок за
ресурс
к за
предста
и
изготвяне
вяне

процеси,
вкл.
Свободното
движение
на
работници
и
интеграцията
на
имигранти от трети
страни
в
съответствие
с
миграционната
политика на ЕС и
развитието
на
българския пазар
на труда
Повишаване
на Одобрени
компетентността,
предложения
квалификацията и
мотивацията
на
държавните
служители и на
служителите
по
трудово
правоотношение за
ефикасно
изпълнение
на
служебните
задължения
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Доклад с
МФ, УО на
предложен ОПАК
ия

май

-

Заседание

Месец

Юни

Материали за заседанието по
теми/въпроси

Теми/въпрос за обсъждане

Тема/въпрос

Представяне на
доклади с
предложения от
работните групи от
инициативата за
намаляване на
административната и
регулаторна тежест
за бизнеса
Стратегия за
държавната
администрация до
2020 г
Въвеждане на
Юли
разходоориентирани
такси за услугите,
предоставяни от
органите на
централната власт,
органите на местната
власт и органите на
които по силата на
закон е прехвърлена
дейност за регулация
и/или контрол
Септември Отчет за
административната

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт и/или
стратегически
документ
Закона за ограничаване на
административното
регулиране и
административния
контрол върху
стопанската дейност
(ЗОАРАКСД)

ЗОАРАКСД (чл.7а), ПМС
№ 1 от 2012 за приемане
на Методика за
определяне на
разходоориентиран
размер на таксите и
разходването им.

Програма за
европейското развитие на

Необх
одими
Отговорни Срок за
ресурс
к за
предста
и
изготвяне
вяне

Очакван/и
резултати

Индикатор/
и за
изпълнение

Намаляване на
административната
и регулаторната
тежест за бизнеса

Приети пътни
карти и
обобщен план
за действие

Доклади с Членовете
пътни
на САР,
карти
ССАР

юни

-

Ясна рамка за
модернизиране на
администрацията

Одобрена
стратегия

Стратегия ССАР

юни

-

Балансиране на
размера на таксите,
събирани от
административните
органи за
предоставяне на
услуги в
съответствие с
извършваните от
тях разходи
присъщи за
предоставянето им.
Отчетност за
административната

Приета
инструкция за
прилагане на
методиката

Инструк
ция

МИЕТ

юли

-

Одобрен отчет

Отчет

Членовете
на САР;

септември

-
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Вид

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

реформа 2009-2012
г.
Облекчаване на
достъпа до външни
пазари

България

реформа

Национална стратегия за
насърчаване на малки и
средни предприятия
(МСП) в България и
Small Business Act –
основният политически
документ на ЕС в
областта на МСП

Намаляване на
броя на
документите за
износ и
съкращаване на
разхода за
сдобиване с тези
документи,
съответно
намаляване и на
времето за износ.

Облекчаване на
условията за внос

Национална стратегия за
насърчаване на МСП в
България и Small Business
Act – основният
политически документ на
ЕС в областта на МСП

Намаляване броя
на документите от
7 на 3 и
съкращаване на
разхода за
сдобиването с тези
документи от USD
250 на 100.
Съкращаване на
времето за
подготовка на тези
документи от 13 на
8

Индикатор/
и за
изпълнение

Вид

Необх
одими
Отговорни Срок за
ресурс
к за
предста
и
изготвяне
вяне

ССАР
Намаляване
броя на
документите за
износ от 5 на 3
и съкращаване
на разхода за
сдобиването с
тези документи
от USD 200 на
100.
Съкращаване на
времето за
подготовка от
15 дни
Одобрени
документи

Аналитич МИЕТ
ни
документ
и

септември

-

Аналитич МИЕТ
ни
документ
и

септември

-

Заседание

Месец

Октомври

Ноември

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

2 дни.
Представяне на
Закона за ограничаване на Намаляване на
напредъка по
административното
административната
изготвяне на
регулиране и
и регулаторната
проектите на
административния
тежест за бизнеса
нормативни актове за контрол върху
оптимизиране на
стопанската дейност
режимите
(ЗОАРАКСД)
Базисен модел на
Проект по ОПАК №
Приета
комплексно
КБ11-31-2/13.10.2011 г.
методическа и
административно
нормативна рамка
обслужване
за комплексно
административно
обслужване
Нормативно
Small Business Act (SBA)
Намаляване на
въвеждане на
административната
задължително
тежест за бизнеса,
провеждане на МСПизвеждане на
тест.
принципа за
Институционално
пропорционалност
изграждане.
и субсидиарност и
принципа „Мисли
първо за
малките“ като
елемент на SBA
нарастване на
конкурентоспособн
остта
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Индикатор/
и за
изпълнение

Вид

Необх
одими
Отговорни Срок за
ресурс
к за
предста
и
изготвяне
вяне

Представени
доклади

Доклади

Членовете
на САР,
ССАР

октомври

-

Одобрен
базисен модел
за комплексно
административ
но обслужване

Модел

ССАР

ноември

-

ноември

-

Одобрен проект Проекти МИЕТ
на ЗИД на
на
ЗМСП
норматив
ни
документ
и

Заседание

Материали за заседанието по
теми/въпроси

Теми/въпрос за обсъждане

Месец

Тема/въпрос

Декември

Институционализира
не на процеса на
провеждане на
студентски стажове в
държавната
администрация
Методология за
реинженеринг на
работните процеси
по предоставяне на
услуги

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

Очакван/и
резултати

Индикатор/
и за
изпълнение

Вид

Необх
одими
Отговорни Срок за
ресурс
к за
предста
и
изготвяне
вяне

Проект по ОПАК № К11- Нормативно
21-1/16.08.2011
въведена
стажантска
програма

Одобрени
проекти на
нормативни
актове

Доклад
проекти

ССАР

декември

-

Проект по ОПАК №
КБ11-31-2/13.10.2011 г.

Одобрена
Методология за
реинженеринг
на работните
процеси

Методоло ССАР
гия

декември

-

Приета
методическа и
нормативна рамка
за комплексно
административно
обслужване
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