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

ПРОТОКОЛ
от заседанието на Съвета за административната реформа
на 19 юни 2014 г.
Присъствали членове на съвета:
ДАНИЕЛА БОБЕВА

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА
ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА
АТАНАСКА ТЕНЕВА
ТОДОР ЧУРОВ
АНТОН ГИНЕВ
МИРОСЛАВ МАЗНЕВ
ЧАВДАР СЛАВОВ
МАЯ ТОДОРОВА
ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА

ЖИВКА АЛАДЖОВА
ИЛИЯН ЙОНЧЕВ

- заместник министър-председател по
икономическото развитие и председател на
Съвета за административната реформа
- заместник-министър на правосъдието
- заместник-министър на финансите
- заместник-министър на образованието и науката
- заместник-министър на външните работи
- заместник-министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
- заместник-министър на регионалното развитие
- заместник-министър на здравеопазването
- заместник-министър на младежта и спорта
- заместник-директор на Центъра за превенция и
противодействие на корупцията и организираната
престъпност
- областен управител на област Стара Загора
- областен управител на област Плевен

Присъствали упълномощени представители:
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ
- заместник-министър на инвестиционното
проектиране
СТОЯН СТОЯНОВ
- главен секретар на Министерството на труда и
социалната политика
ВАЛЕНТИН ПЕШЕВ
- заместник-директор на дирекция „Човешки
ресурси“ в Министерството на вътрешните
работи
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ГАНЯ ХРИСТОВА

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА
МИГЛЕНА КАЦАРОВА

- директор на дирекция „Политики по околната
среда“ в Министерството на околната среда и
водите
- началник отдел „Човешки ресурси“ в
Министерството на отбраната
- главен юрисконсулт в Министерството на
културата

На заседанието присъстваха още: Венцислав Каймаканов, областен
управител на област Пловдив, Венцислав Василев, областен управител на област
Враца, Емилия Войнова-Бояджиева, началник отдел „Демографско развитие,
политики и стратегии“ в Министерството на труда и социалната политика, Анета
Станулова, главен експерт в отдел „Демографско развитие, политики и стратегии“
в Министерството на труда и социалната политика, Агнес Николова, младши
експерт в дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ в
Министерството на труда и социалната политика, Емил Мирославов,
Министерство на труда и социалната политика, Росица Янчева, Главен експерт в
дирекция „Канцелария и административно обслужване“ в Министерството на
образованието и науката, Ирена Дамянова, дирекция „Правно-нормативна
дейност“ в Министерството на вътрешните работи, Гергана Тодорова, инспектор
в дирекция „Координация и информационно аналитична дейност“ в
Министерството на вътрешните работи, Силвия Никова, дирекция „Международни
проекти“ в Министерството на вътрешните работи, Красимир Божанов, директор
на дирекция „Правна“ в Министерството на външните работи, Боянка Георгиева,
главен юрисконсулт в дирекция „Правна“ в Министерството на регионалното
развитие, Людмила Василева, директор на дирекция „Правна“ в Министерството
на здравеопазването, Радослав Димитров, началник отдел в Министерството на
младежта и спорта, Паулина Михайлова Петрова, Конфедерация на труда
„Подкрепа“, Мария Темелкова, Конфедерация на труда „Подкрепа“.
Заседанието на Съвета за административната реформа се проведе при
следния дневен ред:
1. Разглеждане на проект на Закон за изменение на Закона за държавния
служител за регламентиране на колективни договори в администрацията и право
на стачка на държавните служители.
2. Предложения на министерствата за въвеждане на принципа на
мълчаливото съгласие в специалните закони.
3. Разглеждане на актуализирано ръководство за извършване на оценка на
въздействието на законодателство и на тест за въздействие върху малките и
средните предприятия.
4. Обсъждане на идеи и предложения за разработване на прозрачни и
справедливи правила за заплащане въз основа на резултатите в работата за
всички звена, включени в процеса на управлението и контрола на европейските
структурни и инвестиционни фондове.
5. Преглед и перспективи пред Плана за изпълнение на стратегията за
развитие на държавната администрация 2014-2015 г.
6. Разни
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РЕШЕНИЯ:
По точка 1
1. Приема за сведение Анализ на законодателството и политиките на
страните членки на Европейския съюз, на страните членки на Съвета на Европа и
на други страни, в областта на правото на стачка на държавните служители.
2. Одобрява проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за
държавния служител, подкрепен и от представителите на КНСБ и КТ „Подкрепа“,
предвиждащ регламентиране на колективни договори в администрацията и
правото на стачка на държавните служители.
3. Министърът на труда и социалната политика да внесе законопроекта за
разглеждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
По точка 2
1. Съветът подкрепя по принцип въвеждането на принципа на мълчаливото
съгласие в специални закони.
2. В едноседмичен срок членовете на съвета да извършат преглед и да
представят в секретариата на съвета предложения за въвеждане на принципа на
мълчаливото съгласие в специални закони.
3. Възлага на секретариата на съвета да подготви списък на добрите практики
в страни членки на ЕС, които са въвели мълчаливото съгласие, който да се
представи на следващото заседание на съвета.
По точка 3
Одобрява проекта на Актуализирано ръководство за извършване на оценка на
въздействието на законодателство и на тест за въздействие върху малките и
средните предприятия.
По точка 4
Отлага се.
По точка 5
1. Одобрява прегледа на Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на
държавната администрация 2014-2015 г. и препоръчва в едномесечен срок да
приключи изпълнението на следните мерки със срок за изпълнение през 2014 г.:
а) мярка 2 – „Приемане от САР / МС на актуализирано ръководство за
извършване на оценка на въздействието на законодателството“;
б) мярка 3 – „Осигуряване на публичност на всички постъпили предложения
по подложени на обществено обсъждане проекти и въвеждане на задължение на
вносителите да публикуват информация кои предложения приемат /отхвърлят.“.
2. Във връзка с изпълнение на мярка 3 от плана членовете на съвета в
едноседмичен срок да представят предложения за конкретната реализация на
мярката. На следващото заседание на съвета да бъде внесено предложение за
механизма за изпълнение на мярката.
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3. На следващото заседание на съвета:
а) Министерството на правосъдието да внесе информация за хода на
изпълнение на мярка 1 „Регламентиране на извършването на оценките на
въздействието на законодателството“.
б) Дирекция „Икономическа и социална политика“ на Министерския съвет и
МТИТС да докладват за изпълнението на мярка 23 от плана относно
регламентиране на таксите за вътрешни административни услуги и таксите за
комплексно административно обслужване
Изготвил протокола:

/п/
Павел Иванов
Секретар на Съвета за административната реформа
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