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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Решение на
Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение за предоставяне на
консултантски услуги между Администрацията на Министерския съвет и
Международната банка за възстановяване и развитие.
В приетата от Министерския съвет Стратегия за развитие на държавната
администрация 2014-2020 г. и в Пътната карта към нея е заложено като цел въвеждане
на принципа на споделените услуги в организацията и работата на администрацията на
централно, областно и общинско ниво. Мярката предвижда концентриране на
функциите на общата администрация на по-високо ниво – първостепенни
разпоредители с бюджет, където да бъдат създадени звена за споделени услуги за
обслужване на всички структури в системата на съответното министерство или
споделено между няколко ведомства.
Съществуващият модел на организация и функциониране на структурите на
общата администрация се характеризира с високи разходи, разнородни практики и
слаба координация в дейността. В момента всяка една административна структура в
българската администрация поддържа своя собствена администрация за извършване на
общите административни дейности.

Съветът за административната реформа прие Концепция за въвеждане на
споделени услуги през месец март 2015 г. Тя предвижда администрациите постепенно
да се освободят от изпълнението на несвойствени функции от общ и спомагателен
характер, за да могат да се концентрират върху ключовите си функции. Цели се
създаването на организационен модел, при който едно звено или администрация
предоставя споделени услуги в областта на финансово-счетоводните дейности,
управлението на човешките ресурси и ИТ дейностите на други администрации.
За осъществяване на въвеждането на споделените услуги ще се реализира
проект по Оперативна програма „Добро управление“ с бенефициент Администрацията
на Министерския съвет и изпълнител – Международната банка за възстановяване и
развитие. Продължителността на проекта ще бъде 24 месеца.
Предложеното Споразумение ще бъде сключено в изпълнение на
Меморандума за разбирателство между Правителството на Република България и
Международната банка за възстановяване и развитие за партньорство и подкрепа при
усвояването на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 20142020 г.
Споразумението предвижда осъществяване на редица дейности, които
Международната банка за възстановяване и развитие ще извърши, с оглед постигане на
горепосочените цели. В рамките на Споразумението следва да бъде изготвен детайлен
анализ на текущото състояние в България и проучени добрите практики от други
държави, като бъдат разгледани възможностите за реализиране на различни подходи за
въвеждане на споделени услуги в българската администрация. На база на очакваните
разходи/ползи ще се избере най-подходящият модел, с оглед спецификата на сферите и
дейностите, за изпълнението които ще се въвежда принципът на споделени услуги.
След разработване на нов организационен модел ще бъде извършена цялостна оценка
на предимствата и недостатъците на предложения модел за всяка от системите.
Това от своя страна ще наложи изменения и допълнения на действащата
нормативна уредба с оглед отстраняване на евентуални нормативни пречки и празноти.
В рамките на проекта е предвидено да бъде извършен преглед и анализ на
законодателството и да бъдат изготвени предложения за нормативни промени.
Ще бъдат приоритизирани сферите и/или дейностите за въвеждане на
споделени услуги и ще бъде разработена пътна карта за провеждане на реформата.
Предложеният модел ще бъде пилотно приложен чрез създаването на 2 звена за
предоставяне на споделени услуги в администрацията. В рамките на пилотното
внедряване ще бъдат извършени следните основни дейности:
- описание и реинженеринг на работните процеси;
- изготвяне на предложения за необходимите нормативни промени за
конкретното въвеждане на споделени услуги в приоритизираните сфери и дейности;
- подкрепа при структуриране на звена за предоставяне на споделени услуги;
- разработване на обучителна програма и провеждане на обучения на
служителите.
Ще бъде разработена методологическа рамка за въвеждане на споделените
услуги, като се разпишат функционални модели за разделение на функциите между
звената, предоставящи споделените услуги и администрациите, които те обслужват,
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изготвят се стандарти за ниво на обслужване и стандарти за сравнителен анализ на
представянето на пилотните звена.
Изпълнителят по проекта ще разработи цялостна комуникационна програма и
механизъм за управление на промяната за изграждането и поддържането на подкрепа
за реформите. Комуникационната стратегия следва да допринесе за ясно предаване на
целите и ползите от реформата, както и да предостави двупосочна платформа за диалог
между всички заинтересовани страни.
По време на цялостното изпълнение на проекта ще бъде извършван
мониторинг и оценка на действието на модела, с оглед неговото мултиплициране
впоследствие в други администрации и/или спрямо други общи административни
дейности.
По отношение на обектите със социални и представителни функции,
собственост на държавната администрация, ще бъде изготвен анализ на текущото
състояние на най-малко 100 от тях, като в последствие ще бъдат отправени препоръки
за подобряване на модела на тяхното управление, с оглед повишаване на
ефективността и ефикасността в използването и управлението им.
Изпълнението на проекта ще допринесе за реализиране на целите и
приоритетите, заложени в Стратегията за развитие на държавната администрация 20142020 г., както и в Концепцията за въвеждане на споделените услуги.
Обхватът на дейностите, включени в проекта на Споразумение е
предварително съгласуван с членовете на Съвета за административната реформа.
С оглед изпълнение на дейностите по проекта и постигане на предвидените
индикатори в заложените срокове, в проекта на споразумение е предвидена
възможност за неговото временно прилагане до влизането му в сила, съгласно чл. 25 от
Виенската конвенция за правото на договорите.
Предложеният проект на Решение няма да окаже пряко или косвено
въздействие върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова
обосновка, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с гореизложеното предлагам Министерския съвет да приеме
проекта на Решение за одобряване на проект на Споразумение за предоставяне на
консултантски услуги между Администрацията на Министерския съвет и
Международната банка за възстановяване и развитие.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:
МАЛИНА КРУМОВА
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