Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА
РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2013 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

Януари

Работна програма на
САР за периода
януари-декември
2013 г.

ПМС № 110 от 2010 г. за
създаване на Съвет за
развитие при МС

Отчет за дейността
на САР през 2012 г.

Правилник за
организацията на
дейността на САР;
ПМС № 192 от 2009 г.за
създаване на Съвет за
административната
реформа
Стратегия за управление
на човешките ресурси в
държавната
администрация 2006 –
2013 г.
Стратегия за обучение на
служителите в

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация 2013
– 2020 г.

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 18.01.2013
програма на САР в
АМС

-

Отчет за Секретариат 18.01.2013
дейността на САР в
АМС

-

Ясна рамка за
модернизиране на
администрацията

Проект на Секретариат 18.01.2013
стратегия на САР в
АМС

-

Одобрена
стратегия

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

администрацията,
Стратегия за
децентрализация 2006 –
2015 г.
Обща стратегия за
електронно управление
2011- 2015 г.
Концепция за
подобряване на
административното
обслужване в контекста на
принципа „едно гише” от
2002 г.
Плана за намаляване на
Отчетност на
регулаторната тежест за
изпълнението на
бизнеса (приет с Решение плана
№ 808 на МС от 2012 г.)

Отчет на Плана за
намаляване на
регулаторната тежест
за бизнеса, приет с
Решение № 808 на
МС от 2012 г.
Предложения за
Решение № 328 на
целите,
Министерския съвет от
приоритетите и
2012 г.
мерките в областта
на административния
капацитет и
техническата помощ,
които да бъдат
финансирани през

Ефективно,
ефикасно и
целесъобразно
изразходване на
средства от ЕС
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Индикатор/
и за
изпълнение

Вид

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

Одобрен отчет

Отчет на
плана

Секретариат 18.01.2013
на САР в
АМС

-

Одобрени
предложения

Доклад

Томислав
Дончев министър
по
управление
на
средствата
от ЕС

-

18.01.2013

Заседание

Месец

Февруари

Март

Материали за заседанието по
теми/въпроси

Теми/въпрос за обсъждане

Тема/въпрос
програмен период
2014-2020
Отчет за
изпълнението на
Плана за
оптимизация на
държавната
администрация
Проект на Наредба
за студентските
стажове в държавната
администрация

Закон за
нормативните актове

Актуализирана

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

План за изпълнение на
мерките за оптимизация
на държавната
администрация (приет с
Решение № 560 на МС от
2010 г)
Закон за администрацията
Програма на
правителството на
европейското развитие на
България 2009 – 2013 г.
Национална стратегия за
младежта 2010 – 2020 г.
Стратегия за управление
на човешките ресурси в
държавната
администрация 2006-2013
г.
Цели на САР за периода
2009-2013 г.
Програма за по-добро
регулиране
Национална програма за
реформи

Отчетност на
изпълнението на
плана

Одобрен отчет

Отчет на
плана

Секретариат февруари
на САР в
АМС

-

Създадени условия
за провеждане на
студентските
стажове в
държавната
администрация

Одобрен
проект

Проект на Секретариат февруари
наредба на САР в
АМС

-

Подобрени
условия за
обществено
консултиране

Одобрен проект Проект на
закон

Стратегия за управление

Подобрени

Одобрена
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Методик

МП

март

-

Секретариат

март

-

Заседание

Месец

Април

Май

Материали за заседанието по
теми/въпроси

Теми/въпрос за обсъждане

Тема/въпрос
методология за
планиране на
човешките ресурси:
Методика за
определяне на
ключовите
длъжности,
Методика за
създаване на
компетентностен
модел, Методика за
оценка на
компетенции,
Методика за
планиране на
приемствеността
Предложения за
услуги, на които да
бъде направен
реинженеринг на
работните процеси
Проект на финансов
инструмент за
финансиране на
целите,
приоритетите и

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

Очакван/и
резултати

на човешките ресурси в
държавната
администрация 2006-2013
г.
Програма на
правителството на
европейското развитие на
България 2009 – 2013 г.
Цели на САР за периода
2009-2013 г.

процеси при
управлението на
човешките ресурси
в администрацията

Обща стратегия за
електронно управление
2011 – 2015 г.
Програма за по-добро
регулиране 2010 – 2013 г.
Цели на САР за периода
2009-2013 г.
Решение № 328 на МС от
2012 г.

Индикатор/
и за
изпълнение
и

на САР в
АМС

Избрани услуги, на Приети
които да се
предложения
направи
реинженеринг на
работните процеси.

Доклад

Секретариат
на САР в
АМС

април

-

Ефективно,
ефикасно и
целесъобразно
изразходване на
средства от ЕС

Доклад

Секретариат
на САР;
Томислав
Дончев министър

май

-
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методология

Вид

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

Одобрено
предложение

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

Индикатор/
и за
изпълнение

Вид

мерките в областта
на администрацията
2014-2020 г.
Проекти на
нормативни актове за
въвеждане на
комплексно
административно
обслужване

Юни

Мониторингов
доклад за оценка на
резултатите от
изпълнението на
Стратегията и
Програмата за
децентрализация за
2011 и 2012 г.
Септември Предложения за
организационно и
функционално
развитие на
Института по
публична
администрация
Предложения за

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

по
управление
на
средствата
от ЕС.
Секретариат
на САР в
АМС

Обща стратегия за
електронно управление
2011 – 2015 г.
Програма за по-добро
регулиране 2010 – 2013 г.
Цели на САР за периода
2009-2013 г.
Стратегия за
децентрализация и
Програма за нейното
изпълнение
2010 - 2013 г.

Регламентиране на
комплексното
административно
обслужване

Одобрени
проекти на
нормативни
документи

Проекти
на
нормати
вни
документ
и

Прозрачност и
публичност на
резултатите от
изпълнението на
стратегията

Одобрени
годишни
доклади

Доклади

Секретариат
на САР в
АМС, МРРБ

Цели на САР за периода
2009-2013 г.

Оптимизирана
структура и
функции на
института

Одобрени
предложения

Доклад

Секретариат септември
на САР в
АМС

-

Стратегия за управление

Подобрени

Одобрени

Проекти Секретариат септември

-
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май

-

юни

-

Заседание

Месец

Тема/въпрос
нормативни промени
във връзка с
мобилността и
гъвкавите условия на
труд за служителите
в държавната
администрация

Октомври Методология за

Ноември

Материали за заседанието по
теми/въпроси

Теми/въпрос за обсъждане

описание на
процедурите и
анализ на работните
процеси на
административните
услуги
Закон
за заплатите на
лица, заемащи
висши държавни
длъжности

Концепция за

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт и/или
стратегически
документ
на човешките ресурси в
държавната
администрация 2006-2013
г.
Програма на
правителството на
европейското развитие на
България 2009 – 2013 г.
Цели на САР за периода
2009-2013 г.
Обща стратегия за
електронно управление
2011 – 2015 г.
Програма за по-добро
регулиране 2010 – 2013 г.
Цели на САР за периода
2009-2013 г.

Програма за изпълнение

Очакван/и
резултати

Индикатор/
и за
изпълнение

Вид

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

процеси при
управлението на
човешките ресурси
в администрацията

проекти

на
на САР в
норматив АМС
ни актове

Регламентирана
процедура за
реинженеринг на
работните процеси
по предоставяне на
административни
услуги
Определяне на
структурата,
размерите,
условията и реда за
определяне и
изменение на
заплатите на лица,
заемащи висши
държавни
длъжности.
Подобрена

Одобрена
Методология

Методоло Секретариат октомври
гия
на САР в
АМС

-

Одобрен
проект на
закон

Проект
на закон

Секретариат
на САР в
АМС

ноември

-

Одобрена

Концепц Секретариат

ноември

-
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Заседание

Месец

Тема/въпрос
реформа на
областното ниво на
управление

Декември

Материали за заседанието по
теми/въпроси

Теми/въпрос за обсъждане

Инициатива за
унифициране на
административното
обслужване на
общинско ниво

Връзка на
темата/въпроса с
нормативен акт и/или
стратегически
документ
на
Стратегията за
децентрализация
2010 - 2013 г.
Програма за по-добро
регулиране 2010 – 2013 г.
Цели на САР за периода
2009-2013 г.

Очакван/и
резултати

Индикатор/
и за
изпълнение

Вид

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

организация на
концепция
областното ниво на
управление

ия

Подобрено
административно
обслужване на
общинско ниво

Насоки
Секретариат декември
за
на САР в
провежда АМС, МРРБ
не на
Инициат
ивата
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Приети насоки

на САР в
АМС, МРРБ
-

