Приложение 1

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
2006 – 2009 г.
Мерки

Дейности

Отговорна
Отчет за хода на изпълнение за 2006 г.
институция
Цел 1: Качествено управление на човешките ресурси за постигане на правилно и рационално използване на
обществените средства
1.1. Обвързване на
програмното
бюджетиране с
необходимите
човешкиресурси за
изпълнение на
приоритетните
правителствени
програми

Разработване на модел за
оптимизиране на
съотношението между
брой служители и
необходимия
административен
капацитет за
осъществяване на добро
управление
Разработване и
изпълнение на пилотни
проекти – “Оптимален
административен
капацитет за добро
управление”
Мониторинг на
резултатите в пилотните
администрации
Разработване на система
за планиране на нуждите
от човешки ресурси и
приемственост

МДААР, МФ

3 пилотни
административни
структури – на
централно,
регионално и
местно ниво
МДААР, МФ
МДААР, МФ,
ИПАЕИ,

1

1.2. Въвеждане на
система за
мониторинг на
изпълнението на
заложените в
Стратегията мерки

Разработване на
механизъм за
координиране на
дейностите и
финансовите средства за
развитие на човешките
ресурси в
администрацията
Разработване на система
за мониторинг на
изпълнение на
заложените в Стратегията
мерки
Въвеждане на системата
за мониторинг на
изпълнение на
заложените в Стратегията
мерки

МДААР

МС, МДААР

Всички
административни
структури (Звена
по управление на
човешките
ресурси), МС,
МДААР

2

Мерки

Дейности

1.3. Обвързване
на политиката по
заплащането с
резултатите от
дейността на
администрацията

Разработване и
съгласуване на
механизъм за
обвързване
нарастването на
заплатите с резултатите
от дейността на
администрацията:
- анализ на
дейността на
администрацият
аи
обвързаността
със системата за
заплащане
- разработване на
критерии и
показатели за
оценка на
дейността на
администрацият
а и обвързването
им със
заплащането на
служителите
Изследване за
особеностите на
прилагане на гъвкаво
работно време за
различни позиции в
различен тип
администрации
Предложения за
допълнения в
нормативната уредба

1.4. Разширяване
на
възможностите
за прилагане на
гъвкаво работно
време

Отговорна
институция
МТСП,
МДААР

Отчет за хода на изпълнение за 2006 г.

МФ,

МДААР

МДААР

3

Цел 2: Развиване на професионалната държавна служба
2.1. Намаляване
на
политическото
влияние върху
управлението на
човешките
ресурси в
администрацията

Създаване на правила,
които гарантират
неутралност на
държавната служба

Разработване на
процедури, при които
вземането на решения
се извършва на
възможно най-ниското
ниво
Въвеждане на правила
за делегиране

МДААР, главни
секретари на
администрациите
и ръководители
на звена по
“Управление на
човешките
ресурси”
МДААР, главни
секретари на
администрациите
и ръководители
на звена по
“Управление на
човешките
ресурси”
Главни
секретари на
администрациите
и ръководители
на звена по
“Управление на
човешките
ресурси”

4

Мерки

Дейности

2.2 Повишаване
ефективността и
ефикасността на
системите за
набиране и
подбор,
назначаване и
освобождаване
на служители в
администрацията

Организиране и
провеждане на
централизиран конкурс за
длъжността младши
експерт
Анализ на приложението
на централизирания
конкурс за младши
експерти и възможностите
за разширяване на
централизираното
набиране на персонал
Разработване на общи
стандарти за
компетентност на
служителите, вкл. висшите
държавни служители
Изготвяне и
разпространение на
Каталог на
компетентностите
Въвеждане на общи
стандарти за
компетентност на
служителите, вкл. висшите
държавни служители
Разработване на проект на
Наредба за длъжностните
характеристики
Проучване на
възможностите за
разширяване на статута на
държавните служители

Отговорна
институция

Отчет за хода на изпълнение за 2006 г.

ИПАЕИ

ИПАЕИ, МДААР

ИПАЕИ, МДААР

ИПАЕИ, МДААР

Всички
административни
структури (Звена
по управление на
човешките
ресурси)
МДААР
МС, МДААР, МФ,
МТСП

5

Развитие на стажантски
програми

Насърчаване
инициативите за
назначаване и интегриране
на служители от
малцинствени групи и
групи в неравностойно
положение

МДААР, МТСП,
МФ, Всички
административни
структури (Звена
по управление на
човешките
ресурси)
МТСП, МДААР

6

Мерки

Дейности
Планиране на програми за
обучение и обучаване на
представители на
малцинства и уязвими
групи
Предложения за промени в
нормативната уредба и
създаване на практики за
набиране, подбор,
назначаване и
освобождаване на
служители от странитечленки на Европейския
съюз за работа в
българската държавна
администрация, с
изключение на длъжности,
които предвиждат пряко
или косвено участие в
упражняването на
правомощия, предоставени
със закон
Осигуряване на
възможности за
провеждане на
практическо обучение на
студенти за работа в
държавната
администрация
Ежегодни кампании за
промотиране на
държавната
администрация като
работодател

Отговорна
институци
я

Отчет за хода на изпълнение за 2006 г.

ИПАЕИ

МДААР,
МВнР,
МФ,
МТСП

МДААР, МОН,
Всички
административ
ни структури
(Звена
по
управление на
човешките
ресурси)
МДААР

7

Създаване на механизми за
диалог между
академичната общност и
държавната
администрация

МДААР, МОН

8

Мерки

Дейности

2.3. Развиване на
въведената
система за
мобилност на
служителите

Създаване на
постоянна програма за
обмяна на опит и
специализация на
служителите между
отделните
администрации с
близки функции
Промотиране на
практики за мобилност
на държавните
служители

2.4. Провеждане
на ефективна
политика за
повишаване на
професионалната
квалификация

Усъвършенстване на
системата за
предварителна оценка
на потребностите от
обучение за
повишаване на
професионалната
квалификация
Адаптиране на
съществуващите
програми за обучение
съгласно Каталога на
компетентностите
Развитие на мрежа от
обучителни центрове,
свързани с прилагане
на правото на
Европейската общност

Отговорна
институция

Отчет за хода на изпълнение за 2006 г.

МДААР, Всички
административни
структури (Звена
за управление на
човешките
ресурси)
МДААР, Всички
административни
структури (Звена
за управление на
човешките
ресурси)
ИПАЕИ, МДААР,
Всички
административни
структури (Звена
за управление на
човешките
ресурси)
ИПАЕИ

ИПАЕИ

9

Разработване и
прилагане на
механизми за
подготовка на висшите
държавни служители
за ефективна
комуникация с
институциите на
Европейския съюз

ИПАЕИ, МДААР,
МС, Ръководители
на всички
административни
структури

10

Мерки

Дейности
Изграждане на система за
управление на качеството на
курсовете за обучение,
съобразно потребностите на
администрацията
Въвеждане на система за
управление на качеството на
курсовете за обучение,
съобразно потребностите на
администрацията
Внедряване на система за
последваща комплексна
оценка на резултатите от
обучението

Разработване на план за
постепенно нарастване на
инвестициите в обучение до35% от планираните средства
за заплати в администрацията
Усъвършенстване на
2.5.
Усъвършенстване системата за оценка на
изпълнението чрез включване
на системата за
на самооценка и оценка от
атестиране
вътрешните и външни
клиенти на администрацията
Засилване на ролята на
контролиращия ръководител
Разработване и прилагане на
он-лайн тестове за оценка на
знания и умения

Отговорна
институция

Отчет за хода на изпълнение за 2006 г.

ИПАЕИ, МДААР

ИПАЕИ

ИПАЕИ, МДААР,
Всички
административни
структури (Звена
по управление на
човешките
ресурси)
МФ, МДААР

МДААР

МДААР
МДААР

11

2.6. Изграждане
на ефективна и
прозрачна
система за
управление на
кариерата

Разработване на система за
кариерно развитие

МДААР

12

Мерки

Дейности

Отговорна
Отчет за хода на изпълнение за 2006 г.
институция
Цел 3: Изграждане на лидери, способни да постигнат обвързаност на поставените стратегическите цели в
администрацията с управлението на човешките ресурси в нея
Създаване и въвеждане на
3.1. Повишаване
професионализма система за оценка на
и ефективността потенциала, за откриване
на лидерски способности и
в дейността на
за развитие на лидери
висшите
държавни
Създаване на
служители
специализирани учебни
програми за висшите
държавни служители,
насочени към
стратегическото планиране
и управление на човешките
ресурси
Разработване на
механизъм за мобилност
на висшите държавни
служители
3.2. Засилване на Въвеждане на Стандарти
на поведение за
ролята на
осъществяване на
лидерите за
поведенческа и културна
утвърждаване
промяна
престижа на
държавната
Разработване на критерии
служба
за оценка на практики в
организационната култура
и създаване на механизми
за тяхното
разпространение
Засилване ролята на
ръководителите за
превенция на
административната
корупция

ИПАЕИ, МДААР,
Всички
административни
структури
ИПАЕИ, МС, МДААР

МДААР

МДААР, Всички
административни
структури
ИПАЕИ, МДААР,
Всички
административни
структури (Звена за
управление на
човешките ресурси)
МДААР, Инспекторати
към администрациите

13

Мерки

Дейности

Отговорна
Отчет за хода на изпълнение за 2006 г.
институция
Цел 4: Подобряване капацитета на звената по управление на човешките ресурси в държавната администрация и
превръщането им в стратегически партньор в управлението на администрацията
4.1. Подобряване
на управлението
на човешките
ресурси на
централно,
регионално и
местно ниво

Разработване на
минимални изисквания за
компетентност за
служителите в звената по
управление на човешките
ресурси
Разработване на
минимални изисквания за
брой на работещите в
звената по управление на
човешките ресурси в
зависимост от числеността
и функциите на
администрацията
Въвеждане на единна
информационна система за
управление на човешките
ресурси

ИПАЕИ, МДААР

Осъвременяване на
софтуерната система за
УЧР за ефективно
използване на събраната
информация
Разработване и прилагане
на структурирана система
за управление на знанията
на служителите от звената
за УЧР
Разработване на стандарти
за дейността на звената по
управление на човешките
ресурси

МДААР

4.2. Въвеждане
на стандарти за
дейността на

МДААР, МФ

МДААР, ИПАЕИ,
Всички
административни
структури

ИПАЕИ, Всички
административни
структури (Звена за
управление на
човешките ресурси)
МДААР, ИПАЕИ

14

звената по
управление на
човешките
ресурси в
държавната
администрация
4.3. Подкрепа на
инициативи за
въвеждане на
балансирани
резултатни
карти

Внедряване на стандартите
за дейността на звената по
управление на човешките
ресурси

Всички
административни
структури

Разработване на методика
и популяризиране на
инициативите за
въвеждане на
балансираните резултатни
карти

Всички
административни
структури (Звена за
управление на
човешките ресурси)

Откриване и
разпространение на добри
практики в управлението
на човешките ресурси

МДААР, ИПАЕИ

15

Мерки

Дейности

Отговорна
Отчет за хода на изпълнение за 2006 г.
институция
Цел 5: Мотивиране на служителите за постигане на необходимите качество и ефективност на влагания труд
5.1. Стимулиране
на участието на
всеки служител в
процеса на
управление на
администрацията
5.2. Постигане на
социален статус на
държавните
служители,
съответстващ на
определените
отговорности и
ограничения
5.3. Подобряване
работата в екип и
на вътрешната и
междуведомствена
комуникация

Проучване на условията за
работа в администрацията
и мотивацията

МДААР

Разработване на
предложения за промени в
Наредбата за служебното
положение на държавните
служители

МДААР, МФ, синдикални и
професионални организации
на държавните служители

Разработване и
популяризиране на мерки
за подобряване работата в
екип и на комуникацията
Стимулиране на
инициативи за обмяна на
опит между екипи

Всички административни
структури
Всички административни
структури (Звена за
управление на човешките
ресурси)

16

