РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

ПРОТОКОЛ

№ 45

от 21.02.2018 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 следното неприсъствено
РЕШЕНИЕ:
Определя Българската агенция по безопасност на храните – второстепенен
разпоредител с бюджет към министъра на земеделието и храните – за втората пилотна
администрация за включване в проекта „Въвеждане на принципа на споделените услуги в
организацията и работата на централната администрация“.
Членове на съвета:
Име
Длъжност
Томислав Дончев
заместник министър-председател и
председател на Съвета за
административната реформа

Подпис
/п/

Валери Симеонов

заместник министър-председател по
икономическата и демографската политика

/п/

/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/

Валентин Радев

министър на вътрешните работи

/п/

Николай Нанков

министър на регионалното развитие и
благоустройството

/п/

Цецка Цачева

министър на правосъдието

/п/

Красимир Вълчев

министър на образованието и науката

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

/п/

министър на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията

/п/

Ивайло Московски

Емил Караниколов

министър на икономиката

/п/

Теменужка Петкова

министър на енергетиката

/п/

Николина Ангелкова

министър на туризма

/п/

Красен Кралев

министър на младежта и спорта

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

/п/

Павел Иванов

изпълнителен директор на Института по
публична администрация

Бисер Михайлов

областен управител на област Благоевград

/п/

Вълчо Чолаков

областен управител на област Бургас

/п/

Силвия Георгиева

изпълнителен директор на Националното
сдружение на общините в Република
България
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