РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

П Р О Т О К О Л № 47
от 19.12.2018 година
На основание чл. 12, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на Съвета за
административната реформа, приет с Постановление № 283 на Министерския съвет от 2009
г., Съветът за административната реформа взе следните неприсъствени
РЕШЕНИЯ:
1. Одобрява Обобщен доклад за изпълнение на Дейност 6 „Стандартизиране,
унифициране и опростяване на услугите за гражданите и бизнеса, предоставяни от
общинските администрации“ по проект „Трансформация на модела на административно
обслужване“ (BG05SFOP001-1.001-0002), финансиран по Оперативна програма „Добро
управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
2. Одобрява провеждането на функционални анализи по проект „Създаване на единни
правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики“
(BG05SFOP001-2.001-0006), финансиран по Оперативна програма „Добро управление“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по предложените пет
пилотни политики:
 Пътна безопасност;
 Контролна среда в публичния сектор;
 Професионално образование и обучение;
 Опазване и представяне на недвижимото културно наследство;
 Намаляване на риска от бедствия.
Членове на съвета:
Име
Длъжност
Томислав Дончев
заместник министър-председател и
председател на Съвета за
административната реформа

Подпис
/п/

Марияна Николова

заместник министър-председател по
икономическата и демографската политика
/п/

Красимир Каракачанов

заместник министър-председател по
обществения ред и сигурността и
министър на отбраната

/п/

Екатерина Захариева

заместник министър-председател по
правосъдната реформа и министър на
външните работи

Бисер Петков

министър на труда и социалната политика

/п/

Владислав Горанов

министър на финансите

/п/

Младен Маринов

министър на вътрешните работи

/п/

Петя Аврамова

министър на регионалното развитие и
благоустройството

/п/

Цецка Цачева

министър на правосъдието

/п/

Красимир Вълчев

министър на образованието и науката

/п/

Кирил Ананиев

министър на здравеопазването

/п/

Боил Банов

министър на културата

/п/

Нено Димов

министър на околната среда и водите

/п/

Румен Порожанов

министър на земеделието, храните и
горите
министър на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията

/п/

Росен Желязков

Емил Караниколов

министър на икономиката

/п/

Теменужка Петкова

министър на енергетиката

Николина Ангелкова

министър на туризма

/п/

Красен Кралев

министър на младежта и спорта

/п/

Лиляна Павлова

министър за българското председателство
на Съвета на Европейския съюз 2018

/п/

Атанас Темелков

председател на Държавна агенция
„Електронно управление“

/п/

Веселин Даков

главен секретар на Министерския съвет

Павел Иванов

изпълнителен директор на Института по
публична администрация
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Стоян Пасев

областен управител на област Варна

Албена Георгиева

областен управител на област Видин

Силвия Георгиева

изпълнителен директор на Националното
сдружение на общините в Република
България

/п/
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