Представители на НСОРБ в работни групи,
съвети и други форми управлявани от Министерски съвет

Съвет/Работна група

Заседания

Представители

Съвети и комисии, управлявани от МС – общо 6, представители 18
-

Даниел Панов, председател на УС на
НСОРБ, кмет на община Велико
Търново

-

Донка Михайлова, заместник –
председател на УС на НСОРБ, кмет на
община Троян
Таня Христова, кмет община Габрово
Силвия Георгиева, изпълнителен
директор на НСОРБ

Споразумение за партньорство на
Република България

Подкомитет "Интеграция на
ромите" към Комитет за
наблюдение на Споразумението за
партньорство

-

Комитет за наблюдение по
Оперативна програма „Добро
управление“

-

Дилян Млъзев, кмет на община Елена

-

Николай Зайчев, кмет на община
Пещера
Емил Караиванов, председател на КС
на НСОРБ, кмет на община Асеновград
Мариана Николова, ръководител екип
на НСОРБ

Мониторингов комитет по
Финансовия механизъм на
Европейско икономическо
пространство и Норвежкия
финансов механизъм

Станчо Ставрев, заместник-кмет на
община Тунджа
Петър Петров, заместник-кмет на
община Бяла Слатина
Душо Гавазов, зам.естник-кмет на
община Мъглиж
Венелин Вечлев, експерт
„Неинвестиционни програми“, ОРКЦ
на НСОРБ

-

Ивелина Гецова, кмет на община
Лясковец
Полина Косева, ръководител на ОРКЦ
на НСОРБ

Съвет/Работна група

Заседания

Представители

Комитет за наблюдение на
Българо-Швейцарската програма
за сътрудничество

-

Иван Иванов, кмет на община Севлиево
Радослав Ревански, член на КС на
НСОРБ, кмет на община Белица

Съвет по административна
реформа (САР)

-

Силвия Георгиева, изпълнителен
директор на НСОРБ
Теодора Дачева, заместникизпълнителен директор на НСОРБ

Национален съвет за
сътрудничество по етнически и
интеграционни въпроси

-

Господин Господинов, кмет на община
Мъглиж
Мюмюн Искендер, член на УС на
НСОРБ, кмет на община Минерални
бани

Работни групи с МС, общо 8, представители 15
Работна група 19 „Регионална
политика и координация на
структурните инструменти“ към
Съвета по европейски въпроси

-

Постоянна работна група, която да
изготви промени в подзаконови
нормативни актове (Наредба за
електронните административни
услуги, Наредба за общите
изисквания за оперативна
съвместимост и информационна
сигурност, Наредба за регистрите
на информационните обекти и
електронните услуги) към Съвета
по админ. реформа

-

-

Веселка Иванова, ръководител екип на
НСОРБ
Симеон Петков, експерт „Европейски
програми“ на НСОРБ
Нели Стайкова, експерт "Общинска
администрация и здравеопазване",
НСОРБ

Съвет/Работна група

Заседания

Представители

Междуведомствената работна
група, която да разработи проекти
за нормативни промени с оглед
предложенията от областните
управители за намаляване на
административната и регулаторна
тежест

-

Марияна Николова, ръководител екип,
НСОРБ

Междуведомствена работна група,
която да разработи предложения за
промяна на нормативната уредба
по отношение осъществяването на
контрол по спазването на
законодатекството в областта на
държавната политика

-

Нели Стайкова, експерт „Общинска
администрация и здравеопазване“,
НСОРБ

Междуведомствена работна група
за разработване на проект на
Наредба за организацията и реда за
извършване на проверката на
декларациите, както и за
установяване на конфликта на
интереси

-

Венцислав Спиридонов, председател на
ОбС Велико Търново
Златина Георгиева, директор на
дирекция „Административно
обслужване“, община Бургас
София Янчева, секретар на община
Благоевград
Румяна Дъчева, секретар на община
Севлиево
Диян Дунев, юрисконсулт на община
Созопол
Павлина Гатева , юрисконсулт в ОРКЦ
на НСОРБ

-

-

Работна група за проследяване на
напредъка по изпълнението на
Решение № 704/2018 г. на
Министерски съвет, относно мерки
за трансформация на модела на
административното обслужване

-

-

Нели Стайкова, експерт „Общинска
администрация и здравеопазване“,
НСОРБ;
Венцеслав Кожухаров, експерт
„Електронно управление“, НСОРБ

Съвет/Работна група

Заседания

Представители

Работна група за по въпросите за
разширяване на
административните наказания,
предвидени в Закона за
административните нарушения и
наказания с безвъзмезден труд в
полза на обществото и за замяна на
наложените, но невъзможни за
изпълнение наказания „глоби“

-

Павлина Гатева, юрисконсулт в ОРКЦ
на НСОРБ

Работна група за подготовка на
законопроект за изменение и
допълнение на Закона за
административните нарушения и
наказания

-

Благой Станчев, парламентарен
секретар на НСОРБ

