РЕПУБЛИКА БЪЛГ АРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА
УТВЪРЖДАВАМ: /п/
РУМЯНА БЪЧВАРОВА
председател на Съвета за
административната реформа

ПРОТОКОЛ
от заседанието на Съвета за административната реформа
на 13 юли 2015 г.
Присъствали членове на съвета:
РУМЯНА БЪЧВАРОВА

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
ВАЛЕРИ БОРИСОВ
ГЪЛЪБ ДОНЕВ
КРАСИМИР ЦИПОВ
НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
КИРИЛ АНАНИЕВ
БОЙКО ПЕНКОВ
ЛЮБЕН ПЕТРОВ
АНТОН ПАВЛОВ
НАДЯ МАРИНОВА
ВЕРГИНИЯ МИЧЕВА РУСЕВА
АНТОН ГЕРУНОВ

- заместник министър-председател по коалиционна
политика и държавна администрация и министър
на вътрешните работи, председател на Съвета за
административната реформа
- заместник министър-председател по
европейските фондове и икономическата
политика
- министър на земеделието и храните
- министър на околната среда и водите
- заместник-министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
- заместник-министър на труда и социалната
политика
- заместник-министър на вътрешните работи
- заместник-министър на образованието и науката
- заместник-министър на финансите
- заместник-министър на здравеопазването
- заместник-министър на икономиката
- заместник-министър на енергетиката
- заместник-министър на туризма
- заместник-министър на правосъдието
- началник на политическия кабинет на заместник
министър-председателя по коалиционна политика
и държавна администрация и министър на
вътрешните работи, и секретар на Съвета за
административната реформа
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МАРИЯ КАРАБЕЛЬОВА

ПАВЕЛ ИВАНОВ
ВЕСЕЛИН ПЕНЕВ
ХРИСТО ГРУДЕВ
ТЕОДОРА ДАЧЕВА

ВЕСКА ЯНЕВА

- началник на политическия кабинет на заместник
министър-председателя по координация на
европейските политики и институционалните
въпроси
- изпълнителен директор на Института по публична
администрация
- областен управител на област София
- заместник областен управител на област Пловдив
- заместник изпълнителен директор на
Националното сдружение на общините в
Република България
- началник на отдел „Административна и
регионална координация“ в администрацията на
Министерския съвет

На заседанието присъстваха още: Жасмина Мирчева – Сиракова, началник
на политическия кабинет на министъра на труда и социалната политика, Мирела
Тотева, началник на политическия кабинет на министъра на околната среда и
водите, Таня Милева, началник на политическия кабинет на министъра на
регионалното развитие и благоустройството, Иван Марков, главен секретар на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
Георги Стоянов, главен секретар на Министерството на земеделието и храните,
Сийя Николаева, главен секретар на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, Добромир Тотев, постоянен секретар на Министерството на
отбраната, София Янчева – Олева, секретар на община Благоевград и
председател на управителния съвет на Националната асоциация на секретарите
на общини в Република България, Росен Желязков, съветник към политическия
кабинет на министър-председателя, Калина Константинова, съветник към
политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна
политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи, Калина
Чернева, съветник към политическия кабинет на заместник министърпредседателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър
на вътрешните работи, Красимир Божанов, директор на дирекция „Правна“ в
Министерството на външните работи, Росица Дичева, директор на дирекция
„Съвет по законодателство“ в Министерството на правосъдието, Калинка
Плачкова, директор на дирекция „Канцелария“ в Министерството на
правосъдието, Валентина Шишман, директор на дирекция „Управление на
човешките ресурси“ в Министерството на правосъдието, Антон Ластарджиев,
директор на дирекция „Управление на човешките ресурси“ в Министерството на
отбраната, Георгица Стоянова, директор на дирекция „Правно-нормативна
дейност“ в Министерството на отбраната, Нина Чебишева, началник на отдел в
дирекция „Правно-нормативна дейност“ в Министерството на отбраната,
Красимир Трифонов, началник на отдел в дирекция „Административно и
информационно обслужване“ в Министерството на отбраната, Пенка Белева Тасева, ръководител на Инспектората в Министерството на здравеопазването
Явор Пиперов, и.д. директор на дирекция „Информационно и комуникационно
осигуряване и управление на кризисни ситуации“ в Министерството на
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икономиката, Людмила Харизанова – главен юрисконсулт в дирекция „Правно
обслужване и обществени поръчки” в Министерството на културата, Марта
Керанова, главен експерт в дирекция „Човешки ресурси“ в Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Заседанието на Съвета за административната реформа се проведе при
следния дневен ред:
1. Практическо
въвеждане
на
оценката
на
въздействието
на
законодателството в нормотворческия процес на Народното събрание и
Министерския съвет – проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
нормативните актове.
2. Нормативно регламентиране на задължителен централизиран подбор за
заемане на длъжност в държавната администрация – проект на Закон за
изменение и допълнение на Закона за държавния служител.
3. Доклад относно извършен преглед на административните структури в
системата на Министерството на земеделието и храните във връзка с оценяване
на необходимостта от преструктуриране и извършване на реформа на
администрацията за по-добро прилагане на политиките от компетентността на
министерството.
4. Доклад за направени тестове за интеграция между деловодните системи
на централните администрации и вземане на решение за осъществяване на
електронен документооборот между тях.
5. Разни.
РЕШЕНИЯ:
По точка 1
Одобрява проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за
нормативните актове.
По точка 2
1. Одобрява проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за
държавния служител.
2. Членовете на съвета да представят писмено своите бележки и становища
по законопроекта.

По точка 3
1. Приема за сведение Доклада относно извършен преглед на
административните структури в системата на Министерството на земеделието и
храните във връзка с оценяване на необходимостта от преструктуриране и
извършване на реформа на администрацията за по-добро прилагане на
политиките от компетентността на министерството.
2. Препоръчва на министъра на земеделието и храните да внесе доклада за
одобрение от Министерския съвет.
По точка 4
1. Приема за сведение Доклада за направени тестове за интеграция между
деловодните системи на централните администрации и вземане на решение за
осъществяване на електронен документооборот между тях.
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2. Възлага на Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията да организира среща на главните секретари на министерствата, на
която да бъдат обсъдени възможностите за електронен документооборот и
необходимостта от обучения на служителите.

Изготвил протокола:

/п/
Антон Герунов
началник на политическия кабинет на заместник
министър-председателя по коалиционна политика и
държавна
администрация
и
министър
на
вътрешните работи, и секретар на Съвета за
административната реформа
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