РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

ОТЧЕТ
за дейността на Съвета за административната реформа
Съветът за административната реформа е създаден с Постановление
№ 192 на Министерския съвет от 5 август 2009 г. като консултативен орган на
Министерския съвет при координацията на правителствената политика за
осъществяване общото ръководство на държавната администрация.
Правилникът за организацията и дейността на Съвета е приет с
Постановление № 283 от 27 ноември 2009 г.
Със заповед № Р-152 на министър-председателя от 30.12.2009 г. бе
определен секретарят на Съвета.
Първото заседание на Съвета е проведено на 14 октомври 2009 г., като
общо за 2009 г. са проведени 4 редовни и 1 извънредно заседание на Съвета
за административната реформа.
За периода Съветът обсъди:
•
проект на Правилник за организацията и дейността на съвета;
•
приоритетите на административната реформа;
•
предложения за оптимизиране на структурите в администрацията;
•
концепция за развитие на Института по публична администрация;
•
възможностите за използване на оперативна програма
„Административен капацитет” в подкрепа на реформата;
•
анализ
на
заплащането
в
държавната
администрация,
включително допълнителното материално стимулиране.
Въз основа на обсъдените теми Съветът взе следните решения:
• проектите на актове, свързани със създаване, преобразуване или
закриване на административни структури задължително да се
съгласуват със Съвета;
• всички представители на министерствата да са членове на Съвета и
да имат право на глас по всички въпроси, които се обсъждат;

• да се систематизират и анализират данните от министерствата
относно получаваните заплати и други възнаграждения, както и възможностите
за допълнително материално стимулиране.
•
Предложи оптимизиране на следните структури:
− Държавна агенция за метрологичен и технически надзор;
− Агенция за приватизация;
− Агенция за следприватизационен контрол;
− Национален център за информация и документация;
− Изпълнителна агенция “Борба с градушките”;
− Социалноинвестиционен фонд;
− Изпълнителна агенция по хидромелиорации;
− Национална служба за съвети в земеделието;
− Център за изпитване на земеделска, горска техника и резервни
части – Русе;
− Център за изпитване на земеделска, горска техника и резервни
части – Пловдив.
и препоръча на министрите да предприемат необходимите действия за
реализиране на промените.
Към настоящия момент сливането на Агенцията за приватизация и на
Агенцията за следприватизационен контрол вече е факт.
Законът за закриване на Социалноинвестиционния фонд, чийто
вносител е Министерският съвет, е приет от Народното събрание.
•
Одобри предложенията за организационно и програмно развитие
на Института по публична администрация:
− наименованието на института да бъде променено на Институт по
управление и публични политики.
− института да се развива като малка и динамична структура - без
собствен преподавателски капацитет, с възможности за създаване
на различни експертни групи по конкретни теми, да разполага с
малък постоянен екип, който да отговаря за обучителния метод и
да подпомага външните експерти в процеса на обучение.
− института да осъществява повишаване на квалификацията,
знанията и уменията на публичната администрация, без да
предоставя степен на образование.

-

Подкрепи
актуализираната индикативна годишна работна програма на
Оперативна програма „Административен капацитет” за 2009 г.
индикативната годишна работна програма на Оперативна програма
„Административен капацитет” за 2010 г.

Присъствието на всички членове на Съвета на проведените
заседания и активното им участие в работата му демонстрират лична
ангажираност и ясна воля за реформа в държавната администрация.

Отчетът за дейността на Съвета за административната реформа
е приет на заседание от 19 март 2010 година.

