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дейности
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския
съвет за изменение и допълнение на Постановление № 67 от 2010 г. за заплатите в
бюджетните организации и дейности.
Постановление № 67 от 2010 г. определя правилата за определяне на заплатите на
заетите в бюджетните организации лица, които не са част от държавната администрация:
членовете на кабинетите на органите на власт и служителите (съветници, експерти,
технически сътрудници и др.); председателите, заместник-председателите и членовете на
държавни комисии; председателите и заместник-председателите на държавни агенции;
областните управители и заместник областните управители; изпълнителните директори на
изпълнителни агенции; ръководителите на административни структури, създадени със
закон или с постановление, и техните заместници; на кметовете, заместник-кметовете и
кметските наместници, и др.
Минималните и максималните размери на заплатите на изброените лица се
определят в зависимост от минималните и максималните размери на основните месечни
заплати по нива и степени на служителите в държавната администрация, посочени в
приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
През последните години, след въвеждането на новия модел на заплащане в
държавната администрация и прилагането на увеличаване на основните месечни заплати на
държавните служители въз основа на годишните оценки за изпълнение на длъжността, се
наблюдава дисбаланс между заплатите на органите на власт, изброени в приложение № 5 в
Постановление № 67/2010 г., и служителите от подчинените им администрации. Фактът, че
максималните размери на заплатите на органите на власт са определени предимно в нива 24 на втора степен на максималната основна заплата по приложение № 1 към Наредбата за
заплатите на служителите в държавната администрация, има като последица достигането в
редица случаи на по-високи размери на заплатите на служителите в сравнение с
максималния размер на заплатите на органите на власт.
Освен това, основният начин на определяне на заплатите в Постановление №
67/2010 г. е базиран на категоризация на институциите по вид администрация (държавна
агенция, държавна комисия, изпълнителна агенция, и т.н.), без да се отчитат значителните
разлики в отговорностите на органите на власт, проявяващи се в числеността на
администрациите, които ръководят, бюджета, който управляват, и законовите правомощия
и функции (например контролни и регулаторни функции).
Като слабост на системата може да се отчете и административното определяне от
страна на централната власт на минималните и максималните размери на заплатите на
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органите на местната власт – кметове и заместник-кметове на общини, кметове на райони и
кметства и кметски наместници.
Предвид изложеното, с настоящия проект на постановление се предвиждат следните
изменения в Постановление № 67/2010 г.:
 Определяне на заплатите на органите на местната власт от общинските съвети,
като се фиксира единствено максималния им размер до размера на заплатата на
министър;
 Възможност за диференцирано определяне на заплатите на органите на власт в
зависимост от техните отговорности, като за председателите на държавни агенции
и на държавни комисии, на изпълнителните директори на изпълнителни агенции,
на органите по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда и на
ръководителите на административни структури, създадени със закон или с
постановление, конкретните размери се одобряват от Съвета за
административната реформа по предложение на ресорните членове на
правителството, отчитайки числеността на съответната администрация, нейния
бюджет и функции;
 Поради изключително сериозните отговорности на някои институции
(Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските
земеделски фондове", Държавен фонд „Земеделие“, Българската агенция по
безопасност на храните, Агенция „Пътна инфраструктура“) се предлага
конкретните размери на заплатите на ръководителите им да се определят от
съответните министри по модела, възприет за Изпълнителна агенция "Одит на
средствата от Европейския съюз", Агенция "Митници" и Националната агенция за
приходите;
 Регламентиране на длъжността експерт за връзки с обществеността в кабинет на
председател на държавна агенция в Постановление № 67/2010 г. в съответствие
със Закона за администрацията.
Проектът на постановление на Министерския съвет не съдържа разпоредби,
транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не се прилага справка за
съответствие с европейското право.
По проекта на постановление е извършена частична предварителна оценка на
въздействието, която е съгласувана без препоръки от дирекция „Модернизация на
администрацията“ в администрацията на Министерския съвет. Копие от становището е
приложено към настоящия доклад.
В изпълнение на чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове и чл. 85 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация са
проведени обществени консултации. Проектът на постановление, докладът към него,
частичната предварителна оценка на въздействието и становището на дирекция
„Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет по
оценката са публикувани на интернет страницата на Министерския съвет и на Портала за
обществени консултации за срок от 30 дни. Получените в посочения срок становища са
отразени съгласно приложената справка.
Проектът на акт е съгласуван в съответствие с чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Получените в установения
срок становища са отразени съгласно приложената справка.
Прилагането на предложените изменения в системата на заплащане ще се извършва
в рамките на разходите за персонал по бюджетите на разпоредителите с бюджет за 2019
година и съответно не изисква осигуряване на допълнителни бюджетни средства. Поради
това е изготвена финансова обосновка, съгласно образеца по приложение № 2.2 към чл. 35,
ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
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С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да
разгледа и приеме приложения проект на Постановление за изменение и допълнение на
Постановление № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.
Приложения:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Постановление № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности;
2. Съгласувателни становища и справка за отразяването им;
3. Финансова обосновка;
4. Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт;
5. Становище от дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията
на Министерския съвет от съгласуването на извършената оценка;
6. Съобщение до средствата за масово осведомяване.

