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 № 52
от заседанието на Съвета за административната реформа
на 16 септември 2019 г.
Присъствали членове и резервни членове на съвета:
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
БИСЕР ПЕТКОВ
ИРЕНА ГЕОРГИЕВА
МИЛКО БЕРНЕР
АТАНАСКА НИКОЛОВА
КРАСИМИР БОЖАНОВ

ХРИСТО ХРИСТОВ

ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА
ВЕЛИК ЗАНЧЕВ
НИКОЛАЙ ПАВЛОВ
ЛЮБОМИРА ПОПОВА
МАЛИНА НИКОЛОВА
ТЕОДОРА ДАЧЕВА

- заместник министър-председател и председател на
Съвета за административната реформа
- министър на труда и социалната политика
- заместник-министър на туризма
- заместник-министър на вътрешните работи
- заместник-министър на околната среда и водите
- директор на дирекция „Модернизация на
администрацията“ в администрацията на
Министерския съвет
- съветник към политическия кабинет на заместник
министър-председателя по обществения ред и
сигурността и министър на отбраната
- заместник-министър на земеделието, храните и горите
- заместник-министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията
- заместник-министър на младежта и спорта
- областен управител на област Велико Търново
- областен управител на област Враца
- заместник изпълнителен директор на Националното
сдружение на общините в Република България

На заседанието присъстваха още: Сергей Цветарски, председател на Националния
статистически институт, Ангел Петров, главен секретар на Министерството на труда и
социалната политика, Таня Георгиева, главен секретар на Министерството на финансите,
Веселина Терзийска, главен секретар на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, Красимира Нечева, главен секретар на Министерството на туризма,
Кирил Дойчинов, главен секретар на Държавна агенция „Електронно управление“,
Светлана Стоянова, директор на дирекция в Министерството на външните работи, Елена

Начева, директор на дирекция в Министерството на външните работи, Цвета Делчева,
директор на дирекция в Министерството на финансите, Александър Джартов, директор на
дирекция в Министерството на вътрешните работи, Гергана Тодорова, началник отдел в
Министерството на вътрешните работи, Жулиан Гочев, експерт в Министерството на
образованието и науката, Катя Паракозова, експерт в Министерството на
здравеопазването.
Заседанието на Съвета за административната реформа се проведе при следния
дневен ред:
1. Одобряване на резултати от проект „Администрация и гражданско общество –
партньорство в управлението“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“
2. Предложения за изменения в Класификатора на длъжностите в администрацията
3. Методология за провеждане на наблюдение по метода „таен клиент“
4. Планове за действие към пилотни функционални анализи на секторни и
хоризонтални политики в областта на: Опазване и представяне на недвижимото културно
наследство; Намаляване на риска от бедствия; Професионално образование и обучение;
Контролна среда в публичния сектор
5. Списък на администрации, които да бъдат финансирани като конкретни
бенефициенти по Оперативна програма „Добро управление“ за извършване на
функционални анализи на секторни и хоризонтални политики или на административни
системи
6. Доклад на Световната банка „Разработване на предложения за подобряване на
модела за управление на обектите с представителни и социални функции в държавната
администрация“
7. Централизиран подбор - влизане в сила на 1 октомври 2019 г. (информационен
материал)

На заседанието съветът взе следните РЕШЕНИЯ:
По точка 1
1.1. Одобрява Стандарти за провеждане на обществени консултации с направените
изменения и допълнения. Отменя Решението по т. 1 от дневния ред на заседанието на
Съвета за административната реформа от 26 октомври 2010 г.
1.2. Одобрява Правила, процедури и критерии за определяне на представители на
граждански организации в консултативни органи с направените изменения и допълнения.
1.3. Одобрява Образец на Списък на физическите и юридическите лица, на които е
възложено от държавата или общините да изработят проекти на нормативни актове и
оценки на въздействието /съгласно §1 от допълнителните разпоредби на Закона за
нормативните актове/.
1.4. Одобрява образци на Справка за отразяване на постъпилите предложения и
становища от обществени консултации и на Съобщение за липса на постъпили
предложения и становища от обществени консултации.
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По точка 2
Съгласува предложенията за изменения в Класификатора на длъжностите в
администрацията на основание § 7 от ПЗР на Наредбата за прилагане на Класификатора
на длъжностите в администрацията.
По точка 3
Одобрява Методологията за провеждане на наблюдение по метода „таен клиент“.
По точка 4
4.1. Одобрява Плановете за действие към пилотни функционални анализи на
секторни и хоризонтални политики в областта на: Намаляване на риска от бедствия;
Контролна среда в публичния сектор.
4.2. Отлага обсъждането за следващо заседание на Плановете за действие към
пилотни функционални анализи на секторни и хоризонтални политики в областта на:
Професионално образование и обучение; Опазване и представяне на недвижимото
културно наследство; Пътна безопасност.
По точка 5
Одобрява списък на администрации, които да бъдат финансирани като конкретни
бенефициенти по Оперативна програма „Добро управление“ за извършване на
функционални анализи на секторни и хоризонтални политики или на административни
системи, както следва:
Администрация
1. Министерство
на
здравеопазването
2. Министерство на земеделието,
храните и горите
3. Министерство на културата

4. Министерство на младежта и
спорта
5. Министерство на образованието
и науката
6. Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
7. Министерство на туризма
8. Държавна агенция „Архиви“
Администрация
Министерство на образованието и
науката

Предложена политика
1. Ролята на профилактиката като възможност за подобро здраве и качество на живот
2. Горско и ловно стопанство
3. Качество и безопасност на храните
4. Определяне и представяне на движимото
културно наследство и визуалните изкуства
5. Създаване и популяризиране на съвременното
изкуство в страната и чужбина в сферата на
сценичните изкуства
6. Анализ на държавната политика в областта на
спорта за подобряване на двигателната активност
на учениците и младите хора и инструментите за
нейното изпълнение.
7. Политика в областта на висшето образование
8. Управление на държавната собственост
9. Подобряване на регулациите в сектора на туризма
10. Политика в областта на изграждане и поддържане
на националния архивен фонд и е-архивирането
Резервна тема за анализ
Учене през целия живот
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По точка 6
6.1. Одобрява доклада на Световната банка „Разработване на предложения за
подобряване на модела за управление на обектите с представителни и социални функции
в държавната администрация“.
6.2. Възлага на заместник министър-председателя да изготви предложение до
Министерския съвет за подобряване на управлението на обектите с представителни и
социални функции в държавната администрация.
По точка 7
Приема за сведение представената информация.

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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