Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА
УТВЪРЖДАВАМ:

/п/
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
председател на Съвета за
административната реформа

П Р О Т О К О Л № 50
от заседанието на Съвета за административната реформа
на 26 март 2019 г.
Присъствали членове и резервни членове на съвета:
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗОРНИЦА РУСИНОВА
ИРЕНА ГЕОРГИЕВА
КРАСИМИР ЦИПОВ
БОЙКО ПЕНКОВ
АТАНАСКА НИКОЛОВА
КРАСИМИР БОЖАНОВ

ПАВЕЛ ИВАНОВ
ХРИСТО ХРИСТОВ

ЛЪЧЕЗАР ПОПИВАНОВ
ТЕОДОРА ДАЧЕВА

- заместник министър-председател и председател на
Съвета за административната реформа
- заместник-министър на труда и социалната политика
- заместник-министър на туризма
- заместник-министър на вътрешните работи
- заместник-министър на здравеопазването
- заместник-министър на околната среда и водите
- директор на дирекция „Модернизация на
администрацията“ в администрацията на
Министерския съвет
- изпълнителен директор на Института по публична
администрация
- съветник към политическия кабинет на заместник
министър-председателя по обществения ред и
сигурността и министър на отбраната
- заместник областен управител на област Видин
- заместник изпълнителен директор на Националното
сдружение на общините в Република България

На заседанието присъстваха още: Евгени Стоянов, заместник-министър на
правосъдието, Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката, Румен
Димитров, заместник-министър на културата, Стоян Андонов, заместник-министър на
младежта и спорта, София Янчева, председател на управителния съвет на Националната
асоциация на секретарите на общини в Република България, Димитър Иванов, областен
управител на област Ямбол, Илиян Карагьозов, заместник областен управител на област
Варна, Атанас Кацарчев, началник на политическия кабинет на министъра на
земеделието, храните и горите, Антон Ластарджиев, постоянен секретар на отбраната,
Веселина Терзийска, главен секретар на Министерството на регионалното развитие и

благоустройството, Красимира Стефова, главен секретар на Министерството на
културата, Таня Георгиева, главен секретар на Министерството на финансите, Силвия
Стрезова, главен секретар на Областна администрация Видин, Даниела Недялкова,
директор на дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в
Министерството на образованието и науката, Ирена Първанова, директор на дирекция
„Добро управление“ в администрацията на Министерския съвет, Татяна Рангелова,
директор на дирекция „Човешки ресурси“ в Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, Калина Казанджиева, директор на
Териториално статистическо бюро – Югоизток, Любена Вътева, началник отдел
„Административно обслужване и секретариат“ в Министерството на образованието и
науката, Веска Янева, началник отдел „Административна и регионална координация“ в
администрацията на Министерския съвет, Гергана Тодорова, началник отдел в
Министерството на вътрешните работи, Михаела Мечкунова, експерт в Министерството
на правосъдието, Мариана Узунова, главен юрисконсулт в Министерството на туризма,
Милка Андреева, експерт в Министерството на икономиката.
Заседанието на Съвета за административната реформа се проведе при следния
дневен ред:
1. Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2018 г.
2. Последваща оценка на въздействието на прилагането на Закона за изпълнение на
наказанията и задържането под стража
3. Одобряване на актуализирана Методология за провеждане на функционален
анализ
4. Изследване за създаване на Общ център за административно обслужване в
Областна администрация Ямбол
5. Разни

На заседанието съветът взе следните РЕШЕНИЯ:
По точка 1
Одобрява Годишния доклад за извършването на оценка на въздействието за 2018 г.
По точка 2
1. Приема за сведение последващата оценка на въздействието на прилагането на
Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
2. Предлага създаване на междуведомствена работна група с представители от
администрацията на Министерския съвет и от Министерството на правосъдието за
изготвяне на предложения за изменение и допълнение на Наредбата за обхвата и
методологията за извършване на оценка на въздействието.
По точка 3
1. Одобрява актуализирана Методология за провеждане на функционален анализ и
Наръчник за прилагане на Методологията за провеждане на функционален анализ.
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2. Възлага на Министерството на културата, Министерството на вътрешните работи,
Министерството на образованието и науката, Държавната агенция „Безопасност на
движението по пътищата“, Министерството на финансите и администрацията на
Министерски съвет в двумесечен срок да изготвят планове за действие за всеки от
проведените пет пилотни функционални анализа по политики (съответно: Опазване и
представяне на недвижимото културно наследство; Намаляване на риска от бедствия;
Професионално образование и обучение; Пътна безопасност; Контролна среда в
публичния сектор), които да бъдат представени за одобрение от Министерски съвет.
3. Възлага на председателя на съвета да инициира провеждането на функционални
анализи на приоритетни административни системи и/или политики.
По точка 4
1. Приема за сведение „Изследване за създаване на Общ център за административно
обслужване в Областна администрация Ямбол“.
2. Възлага на администрацията на Министерския съвет да изготви предложения за
изменение и допълнение на нормативната уредба, които да осигурят възможността за
създаване и функциониране на центрове за услуги.

Изготвил протокола:

/п/
КРАСИМИР БОЖАНОВ
директор
на
дирекция
„Модернизация
на
администрацията“ в администрацията на Министерския
съвет и секретар на Съвета за административната
реформа
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