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Относно: проекта на Стратегията за развитие на държавната администрация до 2020 г.

Уважаема госпожо Борисова,

Във връзка с представения за обсъждане проект на Стратегията за развитие на държавната
администрация до 2020 г. предлагам на Вашето внимание становището на Института за пазарна
икономика.

Приложение:
1. Становище на Института за пазарна икономика – 3 стр.

С уважение:

Светла Костадинова
Изпълнителен директор
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СТАНОВИЩЕ
на Института за пазарна икономика
по
проекта на Стратегия за развитие на държавната администрация до 2020 г.

Основните цели на стратегията са подобряване на административните услуги и намаляване на
стратегическите документи, отнасящи се до работата на администрацията или структури, които
затрудняват координацията. Те са добре формулирани (с. 5), но мерките за тяхното изпълнение
имат нужда от по-голяма конкретност, вписване на срокове, описване на системата за наблюдение
и контрол, поставяне на количествени и качествени показатели за измерване на извършената
работа.
В този си вариант стратегията обхваща частично тези проблеми. Общото впечатление е, че е
необходима по-голяма решителност и конкретност при съставянето на подобни стратегически
документи, особено предвид промените в структурата на икономиката, потребностите на частния
сектор и нуждата от преосмисляне на публичните разходи, които наблюдаваме през последните
години.
Налице са добрите предложения, които ще улеснят работата на публичната администрация и
частния сектор. Пример в това отношение е предложението за стандартизиране на процедурите и
документацията на общинско ниво. Това безспорно ще осигури както повече прозрачност относно
работата на публичната администрация, така и ще облекчи компаниите, особено такива, които
извършват дейност в няколко населени места. Въпреки това има недостатъчно информация
относно процеса по стандартизация, включително коя е отговорната институция за това, в какъв
срок трябва да се извърши, по какъв шаблон ще бъде направена („Осъществяването на ефективен
контрол от страна на държавата е от ключово значение за доброто функциониране на системата на
управление”, с. 12). За укрепване на тази идея може да се изготви анализ на ефективността на
процедурите на местно ниво и избиране на най-добрите.
положителен пример е и отварянето на база данни и информационни източници. През последните
години публичната администрация публикува все повече информация, но в повечето случаи тя е
трудно използваема от частния сектор. Необходим е шаблон/образец за публикуването на
информация от различните институции, за да бъде обработвана лесно и да бъде от полза за
потребителите ѝ.
Въпреки добрите примери, цялостното впечатление е, че стратегията има по-скоро пожелателен
характер. Като решение на редица проблеми се посочва изготвянето на нова стратегия. Примери в
подкрепа на твое заключение са: разработване на базисен модел за предоставяне на комплексни
административни услуги; механизъм за ограничаване на административната тежест; развиване на
единна и стандартна практика за стратегическо планиране за постигане на цели и резултати;
изработване на цялостна система за оценка и планиране на нуждата от специалисти в
администрацията.
В стратегията се прави заключението, че „в някои системи на министерствата има твърде много
структури, което затруднява координацията”, както и „в България е налице значителна по обем
обща администрация в сравнение със специализираната”. Въпреки това в нея се говори
единствено за консолидиране, но не и за оптимизиране и съкращения. На фона на бюджетния
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дефицит на публичния сектор и промяната в структурата на икономиката, както и бавното ѝ
възстановяване е наложително да се работи за оптимизиране на публичните разходи, особено в
частта им за заплати и текуща издръжка.
В документа се говори за по-голяма роля на аутсорсинга, но едва след оценка на необходимостта
от прехвърляне на публични функции към частния сектор. Подобно прехвърляне трябва да бъде
водено анализ на ползите и разходите. Целта на прехвърлянето на дейности към частния сектор
трябва да бъде предоставяне на повече и по-качествени услуги на частния сектор при по-нисък
разход за тях.
Част от поставените цели звучат твърде общо или са силно субективни и зависят от начина, по
който се измерват. Това създава трудности при определянето дали тези цели са били постигнати.
Такива са: намалено време на бизнеса за изпълнение на регулаторни изисквания от 10,6% на 8%;
създадени предпоставки за подаване на заявления за предоставяне на административни услуги в
общинските администрации и териториалните центрове за информация и услуги; намаление с 10%
на фирмите, които са загрижени за предсказуемостта и последователността на прилагане на
законодателството; повишена мотивация на служителите в държавната администрация.
Въпреки наличието на лесно измерими количествени цели, има недостатъчно качествени
измерители. Дори при наличието на разработен и внедрен модел за предоставяне на комплексни
административни услуги, това не дава информация за тяхната използваемост и качество. Така
например увеличаването на електронните услуги лесно може да бъде измерено, но липсва оценка
за тяхното качество и използваемост. Например, възможен подход е потребителите на тези услуги
да бъдат питани поне веднъж годишно за употребата на електронно обслужване и
удовлетвореността им от него. В противен случай изграждането на нови електронни услуги може
да се превърне от стремеж към облекчаване работата на частния сектор в самоцел с малки или
никакви резултати.
При част от предложените мерки няма посочен срок за изпълнение, което допълнително отежнява
оценка на изпълнението им и постигнатите резултати. Необходимо е да се разпишат очакваните
резултати през всяка изминала година от приемането на стратегията. Например ежегодната цел –
увеличение на новото законодателство, придружено от оценка на въздействието, с 5 пр. п. в
сравнение с предходната година.
Необходимо е преследваните цели да бъдат постижими, но и амбициозни. Например
използването на оценка на въздействието при въвеждане на нови нормативни документи или
изменение на съществуващи такива трябва да се превърне в норма, докато тази стратегия
предвижда едва 30% от новото законодателство да е придружено с такава оценка. Крайно
необходимо е както обществото, така и законодателните органи да са информирани за точните
последствия от въвеждането на нови регулации или изменения на съществуващи такива. Такова
задължение съществува и в момента, според чл. 28 от Закона за нормативните актове – мотивите
към проекта на нормативен акт съдържат „очакваните резултати от прилагането, включително
финансовите, ако има такива”.
Някои мерки звучат разумно, но няма достатъчно информация как ще се гарантира изпълнението
им. Примери за това са разширяване използването на оценката на въздействието и провеждането
на консултации. Нужен е механизъм, който да създава правилните стимули за използването на
такива прийоми, а не механичното им записване в нормативни актове и последващото проформа
изпълнение. В настоящото законодателство има изискване някои нормативни актове да са
придружени от оценка на въздействие, но реално то не се прилага.
В заключение искаме да отбележим, че всяко усилие и намерение на администрацията да изготвя
дългосрочни стратегии за развитието си трябва да бъдат насърчавани. В същото време, трябва да
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се избягват прекалено общите и пожелателни мерки, тъй като има опасност такива документи да
останат само на хартия.
Предвид изключителната важност на стратегията ние сме на разположение за допълнителни
коментари и разговори във връзка с изготвения проект и по принцип относно усилията и
действията, насочени към ефективна администрация и по-добра бизнес среда.
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