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 януари 2015 г.
Присъствали членове на съвета:
РУМЯНА БЪЧВАРОВА

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
ГЪЛЪБ ДОНЕВ
КРАСИМИР ЦИПОВ
НИКОЛАЙ НАНКОВ
ОРХАН ИСМАИЛОВ
РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ
НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
БОЙКО ПЕНКОВ
БОИЛ БАНОВ
АНТОН ПАВЛОВ
АНТОН ГЕРУНОВ

МАРИЯ КАРАБЕЛЬОВА

- заместник министър-председател по
коалиционна политика и държавна администрация
и председател на Съвета за административната
реформа
- заместник министър-председател по
европейските фондове и икономическата политика
- министър на финансите
- министър на околната среда и водите
- министър на земеделието и храните
- заместник-министър на труда и социалната
политика
- заместник-министър на вътрешните работи
- заместник-министър на регионалното развитие и
благоустройството
- заместник-министър на отбраната
- заместник-министър на външните работи
- заместник-министър на образованието и науката
- заместник-министър на здравеопазването
- заместник-министър на културата
- заместник-министър на енергетиката
- началник на политическия кабинет на заместник
министър-председателя по коалиционна политика
и държавна администрация и секретар на Съвета
за административната реформа
- началник на политическия кабинет на заместник
министър-председателя по координация на
европейските политики и институционалните
Страница 1 от 3

ВЕСЕЛИН ДАКОВ
ГЕОРГИ МАНЛИЕВ
ВЕСЕЛИН ПЕНЕВ
РОЗАЛИН ПЕТКОВ
ГИНКА ЧАВДАРОВА

въпроси
- и.д. главен секретар на Министерския съвет
- изпълнителен директор на Института по публична
администрация
- областен управител на област София
- областен управител на област Пловдив
- изпълнителен директор на Националното
сдружение на общините в Република България

На заседанието присъстваха още: Даниела Везиева, заместник-министър на
икономиката, Надежда Йорданова, началник на политическия кабинет на
министъра на правосъдието, Ивелина Николова, главен секретар на
Министерството на правосъдието, Албена Михайлова, главен секретар на
Министерството на туризма, Лилия Иванова, главен секретар на Министерството
на младежта и спорта, Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт
към Министерството на външните работи, Красимир Божанов, директор на
дирекция „Правна“ в Министерството на външните работи, Антон Ластарджиев,
директор на дирекция „Управление на човешките ресурси“ в Министерството на
отбраната, Красимира Коева, директор на дирекция „Канцелария и
административно обслужване“ в Министерството на външните работи, Лиляна
Драгиева, директор на дирекция „Корпоративно управление в енергетиката“ в
Министерството на енергетиката, Красимир Иванов, директор на дирекция
„Европейски програми,
проекти
и международно сътрудничество“ в
Министерството на младежта и спорта, Пенка Иванова Белева - Тасева,
ръководител на Инспектората в Министерството на здравеопазването, Росен
Желязков, съветник към политическия кабинет на министър-председателя,
Калина Константинова, съветник в политическия кабинет на заместник министърпредседателя по коалиционна политика и държавна администрация, Васил
Величков, съветник в политическия кабинет на заместник министър-председателя
по коалиционна политика и държавна администрация, Миглена Кацарова, главен
юрисконсулт в Министерството на културата.

Заседанието на Съвета за административната реформа се проведе при
следния дневен ред:
1. Одобряване на Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на
държавната администрация 2015 - 2020 г.
2. Възможности за въвеждане на Оценка на въздействието на
законодателството през 2015 г.
3. Отваряне на данни в държавната администрация във връзка с Директива
2013/37/ЕС относно повторната употреба на информацията в обществения
сектор.
4. Разни
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РЕШЕНИЯ:
По точка 1
Одобрява Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на
държавната администрация 2015 - 2020 г. с направените изменения, допълнения
и уточнения.
По точка 2
Да продължи работата по гарантиране
въздействието на законодателството.

въвеждането

на

Оценка

на

По точка 3
Одобрява Списък с приоритетни области за публикуване на информация в
отворен формат с направените допълнения.
По точка 4
Приема за сведение информацията за Инициатива за законодателна промяна
във връзка със статута на служителите в Министерството на вътрешните работи.

Изготвил протокола:

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