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 № 46
от заседанието на Съвета за административната реформа
на 16 юли 2018 г.
Присъствали членове и резервни членове на съвета:
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ЗОРНИЦА РУСИНОВА
КРАСИМИР ЦИПОВ
БОЙКО ПЕНКОВ
АМЕЛИЯ ГЕШЕВА
АТАНАСКА НИКОЛОВА
ВАНЯ КОЛЕВА
МОНИКА ПАНАЙОТОВА
АТАНАС ТЕМЕЛКОВ
ПЕТЯ ТЯНКОВА

КРАСИМИР БОЖАНОВ

ПАВЕЛ ИВАНОВ
ХРИСТО ХРИСТОВ

АНТОАНЕТА ЯНЧЕВА

- заместник министър-председател и председател на
Съвета за административната реформа
- министър на правосъдието
- заместник-министър на труда и социалната политика
- заместник-министър на вътрешните работи
- заместник-министър на здравеопазването
- заместник-министър на културата
- заместник-министър на околната среда и водите
- заместник-министър на младежта и спорта
- заместник-министър за българското председателство
на Съвета на Европейския съюз 2018
- председател на Държавна агенция „Електронно
управление“
- началник на политическия кабинет на заместник
министър-председателя по правосъдната реформа и
министър на външните работи
- 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 Благоевград

СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

- заместник областен управител на област Бургас
- изпълнителен директор на Националното сдружение
на общините в Република България

На заседанието присъстваха още: Деница Николова, заместник-министър на
регионалното развитие и благоустройството, Любен Кънчев, заместник министър на
туризма, Димитър Геновски, заместник-министър на транспорта, информационните
технологии съобщенията, Сергей Цветарски, председател на Националния статистически
институт, Диана Янчева, заместник-председател на Националния статистически институт,
София Янчева, председател на управителния съвет на Националната асоциация на
секретарите на общини в Република България, Мина Илиева, член на управителния съвет
на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България, Атанас
Кацаров, началник на политическия кабинет на министъра на земеделието, храните и
горите, Антон Ластарджиев, постоянен секретар на отбраната, Георги Стоянов, главен
секретар на Министерството на земеделието храните и горите, Веселина Терзийска,
главен секретар на Министерството на регионалното развитие и благоустройството,
Татяна Секулова, главен секретар на Министерството на енергетиката, Асен Марков,
главен секретар на Министерството на младежта и спорта, Мария Томова, ръководител на
Главния инспекторат в Министерски съвет, Даниела Недялкова, директор на дирекция
„Човешки ресурси и административно обслужване“ в Министерството на образованието и
науката, Иванка Раичкова, директор на дирекция „Човешки ресурси и организационно
развитие" в Министерството на икономиката, Любена Вътева, началник отдел
„Административно обслужване и секретариат“ в Министерството на образованието и
науката, Ива Донева – Сиракова, Министерство на младежта и спорта, Мариана Узунова,
главен юрисконсулт в Министерството на туризма, Даниела Ушатова, Националното
сдружение на общините в Република България, Венцеслав Кожухаров, Националното
сдружение на общините в Република България.

Заседанието на Съвета за административната реформа се проведе при следния
дневен ред:
1. Доклад за дейността на Съвета за административната реформа през 2017 г.
2. Работна програма на Съвета за административната реформа за 2018 г.
3. Актуализирана Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на
държавната администрация 2014 - 2020 г. – по-важни мерки и отговорни институции
4. Предложения за изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от
2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
5. Представяне на резултатите от проект „Трансформация на административното
обслужване“ финансиран от Оперативна програма „Добро управление“
6. Каталог 10 Епизода от живота – резултат по проект „Трансформация на
административното обслужване“ финансиран от Оперативна програма „Добро
управление“
7. Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2017 г.
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8. Изпълнение на проект „Изграждане на капацитет за извършване на оценка на
въздействието в държавната администрация“ финансиран от Оперативна програма „Добро
управление“
9. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител –
въвеждане на реален контрол за спазване на законодателството в областта на държавната
служба
10. Разни
РЕШЕНИЯ:
По точка 1
1. Одобрява Доклада за дейността на Съвета за административната реформа през
2017 г.
2. Възлага на заместник министър-председателя и председател на Съвета за
административната реформа да внесе доклада по т.1 за разглеждане от Министерския
съвет.
По точка 2
Одобрява Работната програма на Съвета за административната реформа за 2018 г.
По точка 3
Приема за сведение представената информация за по-важни мерки и отговорни
институции в Актуализираната Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на
държавната администрация 2014 - 2020 г.
По точка 4
Възлага на заместник министър-председателя и председател на Съвета за
административната реформа съвместно с министъра на финансите да изготви
концептуални предложения за:
- изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите
в бюджетните организации и дейности и на Наредбата за заплатите на служителите в
държавната администрация;
- решаване на изложения в доклад с входящ № 04.05-159 от 12.07.2018 г. от
заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на
отбраната проблем със съществуващите дисбаланси между индивидуалните основни
месечни заплати на служителите в рамките на една и съща администрация;
- преодоляване на значителните разлики в нивата на заплащане между
администрации от една и съща категория.
По точка 5
Приема за сведение представената информация за резултатите от проект
„Трансформация на административното обслужване“ финансиран от Оперативна
програма „Добро управление“
По точка 6
Одобрява Каталог 10 Епизода от живота – резултат по проект „Трансформация на
административното обслужване“ финансиран от Оперативна програма „Добро
управление“.
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По точка 7
Одобрява Годишния доклад за извършването на оценка на въздействието за 2017 г.
По точка 8
1. Приема за сведение представената информация за изпълнението на проект
„Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната
администрация“ финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.
2. Приема предложените от упълномощения представител на Министерството на
земеделието, храните и горите изменения на списъка от законопроекти и закони за
извършване на предварителна или последваща оценка на въздействие.
3. Одобрява списъка от законопроекти и закони за извършване на предварителна
или последваща оценка на въздействие в рамките на „Изграждане на капацитет за
извършване на оценка на въздействието в държавната администрация“, финансиран по
Оперативна програма „Добро управление“, с бенефициент – администрацията на
Министерския съвет.
4. Изготвените в рамките на проекта предварителни оценки на въздействието
задължително се вземат предвид от съответните органи на власт при иницииране на
законодателните промени на включените в списъка закони.
По точка 9
Приема за сведение представената информация за проекта на Закон за изменение и
допълнение на Закона за държавния служител, с който се въвежда реален контрол за
спазване на законодателството в областта на държавната служба.
По точка 10
1. Одобрява Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни
административни услуги, изготвен от Държавна агенция „Електронно управление“.
2. Одобрява структурата, задачите, организацията на работата и поименния състав
на постоянните работни групи за развитие на човешките ресурси и за оценка на
въздействието към Съвета за административната реформа.

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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