РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М И Н И С Т Е Р С К И
С Ъ В Е Т
С Ъ В Е Т ЗА А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А

СТРУКТУРА, ЗАДАЧИ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА И ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА
ПОСТОЯННИТЕ РАБОТНИ ГРУПИ КЪМ СЪВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА
РЕФОРМА
Съгласно решението по т. 6 от Протокол № 44 от заседанието на Съвета за
административната реформа, проведено на 25 октомври 2017 г. и на основание чл. 2а от
Постановление № 192 на Министерския съвет за създаване на Съвета за административната
реформа, към съвета се създават постоянни работни групи за развитие на човешките ресурси и
за оценка на въздействието.
1. Състав на постоянната работна група за развитие на човешките ресурси:
Председател:
Красимир Божанов

-

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

Членове:
Марияна Николова

-

началник на политическия кабинет на заместник министърпредседателя по икономическата и демографската политика

Даниела Лозанова

-

държавен експерт в отдел „Човешки ресурси в
администрацията на МО“, дирекция „Управление на
човешките ресурси в отбраната“ в Министерството на
отбраната

Чавдар Димов

-

старши дипломатически служител I степен в дирекция
„Човешки ресурси“ в Министерството на външните работи

Цвета Нейкова-Делчева

-

директор на дирекция „Човешки ресурси и административно
обслужване“ в Министерството на финансите

Камелия Костова

-

началник на сектор към отдел
дирекция „Човешки ресурси“
вътрешните работи

Елена Мацова

-

директор на дирекция „Административно обслужване и
човешки ресурси“ в Министерството на регионалното
развитие и благоустройството

Нина Рачинска

-

началник на отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Правно и
административно обслужване и човешки ресурси“ в
Министерството на труда и социалната политика

Валентина Шишман

-

директор на дирекция „Управление на човешките ресурси“ в
Министерството на правосъдието

„Кадрова дейност“ при
в Министерството на
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Даниела Недялкова

-

директор на дирекция „Човешки ресурси и административно
обслужване“ в Министерството на образованието и науката

Борислав Петров

-

началник на отдел „Човешки
„Административни дейности“ в
здравеопазването

Габриела Иванова

-

главен експерт в дирекция „Финансово-административни
дейности“ в Министерството за българското председателство
на Съвета на ЕС 2018

Елка Шопова

-

директор на дирекция „Човешки ресурси“ в Министерството
на земеделието, храните и горите

Татяна Рангелова

-

директор на дирекция „Човешки ресурси“ в Министерството
на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Иванка Раичкова

-

директор на дирекция „Човешки ресурси и организационно
развитие" в Министерството на икономиката

Даниела Карагьозова

-

главен експерт в отдел „Административно обслужване и
човешки ресурси“, дирекция „Правно-нормативна дейност,
административно обслужване и човешки ресурси“ в
Министерството на енергетиката

Мария Луднева-Василева

-

главен юрисконсулт в дирекция „Административно-правно
обслужване и човешки ресурси“ в Министерството на туризма

Мариана Тодорова

-

главен юрисконсулт в дирекция „Административноинформационно обслужване и човешки ресурси“ в
Министерството на младежта и спорта

Катя Славчева

-

началник на отдел „Човешки ресурси“ в администрация на
Министерския съвет

Олга Чернева

-

експерт към Института по публична администрация

Нели Стайкова

-

експерт „Общинска администрация и здравеопазване“ в
Национално сдружение на общините в Република България

Ваня Новакова

-

Държавен експерт в дирекция „Модернизация на
администрацията“ в администрацията на Министерския съвет

Емилия Александрова

-

Държавен експерт в дирекция „Модернизация на
администрацията“ в администрацията на Министерския съвет

Диана Дончева

-

Главен
експерт
в
дирекция
„Модернизация
на
администрацията“ в администрацията на Министерския съвет

ресурси“, дирекция
Министерството на
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2.

Състав на постоянната работна група за оценка на въздействието:

Председател:
Красимир Божанов

-

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

Членове:
Димитър Димитров

-

държавен експерт в отдел „Нормативно осигуряване на
отбраната и на военната служба“ в дирекция „Правнонормативна дейност в отбраната“ в Министерството на
отбраната

Кръстина Лекова

-

началник на отдел „Правно-нормативен“ на
„Правна“ в Министерството на външните работи

Елисавета Паунова
(резервен член)

-

старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативен“ на
дирекция „Правна“ в Министерството на външните работи

Райна Димова

-

главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и
право на Европейския съюз“, дирекция „Правно-нормативна
дейност“ в Министерството на вътрешните работи

Весела Генова

-

държавен експерт в отдел „Планиране, програмиране на
статистика“,
дирекция
„Анализи
и
политики“
в
Министерството на вътрешните работи

Боянка Георгиева

-

главен юрисконсулт в дирекция „Правна“ в Министерството
на регионалното развитие и благоустройството

Савина Рангелова

-

държавен експерт в дирекция „Водоснабдяване и
канализация“ в Министерството на регионалното развитие и
благоустройството

Емилия Войнова

-

началник на отдел „Демографска политика и планиране” в
дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“
в Министерството на труда и социалната политика

Елка Милева

-

държавен експерт в отдел „Свободно движение на работници,
миграция и интеграция“ в дирекция „Политика на пазара на
труда и трудова миграция“ в Министерството на труда и
социалната политика

Мариета МалчеваКовачева

-

главен експерт в отдел „Равни възможности” в дирекция
„Политика за хората с увреждания, равни възможности и
социални помощи“ в Министерството на труда и социалната
политика

Светла Стойкова

-

държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“ в
Министерството на правосъдието

Силвия Соколова

-

главен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“ в

дирекция
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Министерството на правосъдието
Диана Боева

-

главен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“ в
Министерството на правосъдието

Диана Дамянова

-

младши експерт в дирекция „Съвет по законодателство“ в
Министерството на правосъдието

Елена Витанова

-

държавен експерт в дирекция „Политики за стратегическо
развитие“ в Министерството на образованието и науката

Мирослав Ботушаров

-

старши експерт в Министерството на здравеопазването

Деница Банчева

-

старши експерт в Министерството на здравеопазването

Екатерина Тренкова

старши юрисконсулт в Министерството на здравеопазването

Станислава Ангелова

-

главен юрисконсулт в дирекция „Правна и обществени
поръчки“ в Министерството за Българското председателство
на Съвета на ЕС 2018

Миглена Кацарова

-

главен юрисконсулт в дирекция „Правнонормативна дейност
и обществени поръчки” в Министерството на културата

Людмила Харизанова

-

главен юрисконсулт в дирекция „Правнонормативна дейност
и обществени поръчки” в Министерството на културата

Христо Стоев

-

държавен експерт в отдел „Стратегии и програми за околната
среда“, дирекция „Политики по околната среда“ в
Министерството на околната среда и водите

Светла Ангелова

-

старши експерт в отдел „Прилагане на европейската политика
по изменение на климата“, дирекция „Политика по изменение
на климата“ в Министерството на околната среда и водите

Елена Якимова

-

държавен експерт в отдел „Опазване чистотата на въздуха“,
дирекция „Опазване чистотата на въздуха и предотвратяване
на замърсяването“ в Министерството на околната среда и
водите

Атанаска Колева

-

главен експерт в отдел „Натура 2000 и защитени територии",
дирекция „Национална служба за защита на природата“ в
Министерството на околната среда и водите

Камелия Петрова

-

младши експерт в дирекция „Екологична оценка и оценка на
въздействието върху околната среда“ в Министерството на
околната среда и водите

Ангелина Корцанова

-

държавен експерт в дирекция „Анализ и стратегическо
планиране” в Министерството на земеделието, храните и
горите
Страница 4 от 7

Диана Филева

-

главен юрисконсулт в дирекция „Правна” в Министерството
на земеделието, храните и горите

Илия Йорданов

-

държавен експерт в отдел „Международни правни норми“,
дирекция „Правна“ в Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията

Бойко Лечев

-

главен експерт в отдел „Европейски програми и проекти“,
дирекция „Информационни технологии“ в Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията

Мария Минчева

-

главен експерт в отдел „Бюджет“, дирекция „Финанси“ в
Министерството на транспорта, информационните технологии
и съобщенията

Десислава Иванова

-

главен експерт в дирекция „Човешки ресурси“ в
Министерството на транспорта, информационните технологии
и съобщенията

Желяз Енев

-

директор на дирекция „Икономически политики
насърчаване“ в Министерството на икономиката

Иванка Раичкова

-

директор на дирекция „Човешки ресурси и организационно
развитие“ в Министерството на икономиката

Ирена Николова

-

началник на отдел „Политика за малките и средните
предприятия“ в Министерството на икономиката

Силвия Краева

-

началник на отдел „Секретариат“ в Министерството на
икономиката

Милка Андреева

-

държавен експерт в отдел „Политика за малките и средните
предприятия“ в Министерството на икономиката

Мая Никовска

-

началник на отдел „Регулиране на туристическите дейности“
в
Главна
дирекция
„Туристическа
политика“
в
Министерството на туризма

Мариана Узунова

-

главен юрисконсулт в отдел „Правни дейности и обществени
поръчки“, дирекция „Административно-правно обслужване и
човешки ресурси“ в Министерството на туризма

Мира Дукова

-

началник на отдел „Нормотворческа дейност и процесуално
представителство“ в Министерството на младежта и спорта

Виолета Панталеева

-

началник на отдел ФИР, и.д. директор на гл. Дирекция РМСП
в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия

Стела Бояджиева

-

главен експерт КПК в Изпълнителна агенция за насърчаване

за
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(резервен член)

на малките и средните предприятия

Владимир Минев

-

началник на отдел ИОБ, дирекция ИМСП в Изпълнителна
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Веселка Лачева
(резервен член)

-

старши експерт – юрист, дирекция „Административна“ в
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия

Мирела Тасева

-

началник на отдел МИПЧ, дирекция ИМСП в Изпълнителна
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Траян Трендафилов
(резервен член)

-

главен експерт в отдел МИПЧ, дирекция ИМСП в
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия

Юлиана Чолпанова

-

държавен експерт в дирекция „Модернизация на
администрацията“ в администрацията на Министерския съвет

Албена Габровска

-

главен
експерт
в
дирекция
„Модернизация
на
администрацията“ в администрацията на Министерския съвет

Станимир Минков

-

старши
експерт
в
дирекция
„Модернизация
на
администрацията“ в администрацията на Министерския съвет

3. Постоянната работна група за развитие на човешките ресурси изпълнява следните
задачи:
а) изготвя предложения, свързани със статута на държавния служител и политиката по
управление на човешките ресурси в държавната администрация;
б) разработва мерки в областта на планирането на човешките ресурси в държавната
администрация;
в) изготвя предложения за развитие и утвърждаване на съвременни и обективни методи
за подбор в държавната администрация;
г) предлага мерки за повишаване на ефективността на моделите за оценяване и
заплащане;
д) изготвя предложения за подобряване на възможностите за кариерно развитие на
служители с висок потенциал, за създаване на предпоставки за ефективно предаване на опита и
гарантиране на приемствеността в администрацията.
е) изготвя предложения за разработването и провеждането на обучения за повишаване на
компетентностите на служителите в администрацията;
ж) изпълнява и други задачи от нейната компетентност във връзка с изпълнение на
функциите на Съвета за административната реформа, възложени от съвета или председателя на
съвета.
4. Постоянната работна група за оценка на въздействието изпълнява следните задачи:
а) обсъжда становища и мерки и прави предложения, свързани с развитието на оценката
на въздействието като инструмент за вземане на решения в дейността на изпълнителната власт
и с въвеждането на добри практики при провеждането на обществени консултации;
б) действа като мрежа от експерти, ангажирани в процесите по извършване на оценка на
въздействието, като осигурява обмен на добри практики и информация, уеднаквяване на
стандарти и взаимна подкрепа при изготвяне на оценка на въздействието;
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в) изготвя предложения за интегриране в оценката на въздействието на МСП тест;
г) прави периодичен преглед на Ръководството за извършване на оценка на въздействието
и формулира предложения за актуализирането му;
д) изпълнява и други задачи от нейната компетентност във връзка с изпълнение на
функциите на Съвета за административната реформа, възложени от съвета или председателя на
съвета.
5. Членовете на работните групи участват в работата им в лично качество, като
представят своите експертни мнения, становища и предложения, които не представляват
официални позиции на и не обвързват администрацията, която ги е определила за участие в
групата.
6. Работата на постоянните работни групи е организирана по следния начин:
а) работните групи изпълняват възложените им задачи в сроковете, определен от Съвета
за административна реформа или от председателя на съвета;
б) за изпълнение на възложените им задачи, работните групи могат да изготвят доклад до
председателя на Съвета за административната реформа, който се подписва от всички членове.
Особените мнения, ако има такива, се прилагат към доклада;
в) за всяко заседание на работните групи се изготвя протокол;
г) председателите на работните групи организират, ръководят и отчитат дейността на
съответната група пред Съвета за административна реформа или председателя на съвета;
д) председателите на работните групи могат да привличат за участие в работата на
работните групи експерти от министерства и други ведомства, както и да канят за участие
представители на заинтересувани неправителствени организации и други лица, които имат
отношение по въпросите, които се обсъждат;
е) контролът върху дейността на работните групи се осъществява от председателя на
Съвета за административната реформа.
7. Структурата, задачите, организацията на работата и поименния състав на
постоянните работни групи могат да бъдат изменяни и допълвани по решение на Съвета за
административна реформа.
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