РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

ПРОТОКОЛ

№ 55

От 25.03.2020 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:
1. На основание чл. 5, ал. 18 от Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г.
за заплатите в бюджетните организации и дейности одобрява посочените в Приложение № 1
нови размери на индивидуалните основни месечни заплати на директора на Почивна база
„Орлица” и на директора на Почивна база „Слънчев бряг”.
2. На основание чл. 1, ал. 3 от Постановление № 192 на Министерския съвет от 2009 г.
за създаване на Съвет за административната реформа и на основание чл. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Съвета за административната реформа, приет с Постановление
№ 283 от 2009 г., приема Доклада за дейността на съвета за административната реформа през
2019 г. (Приложение № 2).
Членове на съвета:
Име
Длъжност
Томислав Дончев
заместник министър-председател и
председател на Съвета за
административната реформа

Подпис
/п/

Марияна Николова

заместник министър-председател по
икономическата и демографската политика

Красимир Каракачанов

заместник министър-председател по
обществения ред и сигурността и
министър на отбраната

Екатерина Захариева

заместник министър-председател по
правосъдната реформа и министър на
външните работи

Деница Сачева

министър на труда и социалната политика

/п/

Владислав Горанов

министър на финансите

/п/

/п/

Младен Маринов

министър на вътрешните работи

/п/

Петя Аврамова

министър на регионалното развитие и
благоустройството

/п/

Данаил Кирилов

министър на правосъдието

/п/

Красимир Вълчев

министър на образованието и науката

/п/

Кирил Ананиев

министър на здравеопазването

/п/

Боил Банов

министър на културата

Емил Димитров

министър на околната среда и водите

Десислава Танева

министър на земеделието, храните и
горите

/п/

/п/

Росен Желязков

министър на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията

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

/п/

председател на Държавна агенция
„Електронно управление“

/п/

Атанас Темелков
Веселин Даков

главен секретар на Министерския съвет

/п/

Павел Иванов

изпълнителен директор на Института по
публична администрация

Невена Петкова

областен управител на област Габрово

Красимир Кирилов

областен управител на област Добрич

Силвия Георгиева

изпълнителен директор на Националното
сдружение на общините в Република
България

/п/
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