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П Р О Т О К О Л      
от заседанието на Съвета за административната реформа 

на 28 февруари 2012 година 
 

 
Присъствали членове на съвета:  

 
СИМЕОН ДЯНКОВ - заместник министър-председател и председател     

на Съвета за административната реформа 

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ - министър по управление на средствата от 

Европейския съюз 

БОРЯНА ПЕНЧЕВА  - заместник-министър на финансите 

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА - заместник-министър на здравеопазването 

АВГУСТИНА ЦВЕТКОВА - заместник-министър на отбраната 

ВАЛЕРИ БОРИСОВ - заместник-министър на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията 

ПЕТЯ ЕВТИМОВА - заместник-министър на образованието, младежта 

и науката 

НИКОЛАЙ НАНКОВ - заместник-министър на регионалното развитие и 

благоустройството 

РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ - главен секретар на Министерския съвет 

 
Присъствали упълномощени представители: 

 

БОЙКО СЛАВЧЕВ - началник на политическия кабинет на министъра 

на вътрешните работи  

СТОЯН СТОЯНОВ  - главен секретар на Министерството на културата 

ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ - главен секретар на Министерството на 

физическото възпитание и спорта 

КЛИМЕНТИНА ДЕНЕВА - главен секретар на Министерството на околната 

среда и водите 

  

ЛИЛИЯ ИВАНОВА - главен секретар на Министерството на 



                                                                                                                                     2 

земеделието и храните 

ВАЛЕНТИНА ТАНЕВА - директор на дирекция в Министерството на 

икономиката, енергетиката и туризма 

ЕМИЛ МИРОСЛАВОВ - директор на дирекция в Министерството на труда 

и социалната политика 

 

На заседанието присъстваха още: Ирина Велкова, началник на политическия 

кабинет на заместник министър-председателя и министър на финансите; Нина 

Рачинска, директор на дирекция в МТСП; Екатерина Попова, началник на отдел в 

МОСВ; Иванка Раичкова, директор на дирекция в МИЕТ.  

 

Заседанието на Съвета за административната реформа протече при следния 

дневен ред:  

 1. Одобряване на Отчет за дейността на Съвета за административната 

реформа  през 2011 г.  

 2. Одобряване на Отчет на Плана за изпълнение на мерките за оптимизация 

на държавната администрация, приет с Решение № 560 на Министерския съвет от 

29 юли 2010 г.  

 3. Одобряване на Работната програма на Съвета за административната 

реформа  за периода януари - декември 2012 г. 

 4. Разни 

 

След проведените дискусии Съветът взе следните 

РЕШЕНИЯ: 
 

По точка 1 

 Одобрява Отчет за дейността на Съвета за административната реформа  

през 2011 г.  

По точка 2 

 Одобрява Отчет на Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на 

държавната администрация, приет с Решение № 560 на Министерския съвет от 29 

юли 2010 г.  

По точка 3 

Одобрява Работна програма на Съвета за административната реформа за 

периода януари - декември 2012 г. 

По точка 4 

Одобрява Насоки за провеждане на Инициатива за намаляване на 

административната и регулаторна тежест за бизнеса. 

 

 

Изготвил протокола: /п/ 

    Лилия Улева  

    Секретар на Съвета за административната реформа 


