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1. Дефиниране на проблема:
Слабости в модела за определяне на заплатите на органите на централна и местна
власт
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
 Дисбаланси между заплатите на служителите в държавната администрация и
органите на власт;
 Липса на диференциация на заплащането в зависимост от отговорностите на
органите на власт;
 Административното определяне от страна на централната власт на
минималните и максималните размери на заплатите на органите на местната
власт.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на
ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или
чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции
между няколко органа и др.).
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, заместникпредседателите и членовете на държавни комисии; председателите и заместникпредседателите 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
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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 2-4 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
органите на местната власт – кметове и заместник-кметове на общини, кметове на
райони и кметства и кметски наместници.
Всички изложени проблеми не могат да бъдат решени без нормативна промяна.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършени последващи оценки на нормативния акт.
2. Цели:
С приемането на проекта на акт се цели:
 преодоляване на нормативно заложеното положение на по-ниски заплати на
органите на власт в сравнение с част от служителите им;
 отчитане на отговорностите на органите на власт при определяне на заплатите
им в зависимост от числеността на администрациите, които ръководят,
бюджета, който управляват, и техните законови правомощия и функции;
 определяне на заплатите на органите на местната власт от общинските съвети,
вместо от централната власт.
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите
на действащата стратегическа рамка?
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
 Председатели и заместник-председатели на държавни агенции – 11.
 Председатели и членове на държавни комисии към МС - 8.
 Изпълнителни директори на изпълнителни агенции и техни заместници - 28
 Директори на органите по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Закона за опазване на околната
среда - 23
 Ръководители

на

административни

структури,

създадени

със

закон

или

с
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постановление – около 50
 Областни управители – 28
 Заместник областни управители – 59
 Изпълнителен директор и заместник изпълнителни директори на Изпълнителна
агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове"
 Изпълнителен директор и заместник изпълнителни директори на Държавен фонд
„Земеделие“
 Изпълнителен директор и заместник изпълнителни директори на Българската агенция
по безопасност на храните
 Председател и членове на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“
 Главен държавен здравен инспектор
 Членове на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и
акредитация
 Председатели на постоянни комисии по области на висшето образование
 Председател на Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол
 Кметове на общини - 265
 Заместник-кметове на общини
 Кметове на райони - 35
 Кметове на кметства – около 3200
 Кметски наместници – около 800

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
4. Варианти на действие:
Вариант за действие „без действие“
Вариант за действие 1 – приемане на Постановление за изменение и допълнение на
Постановление № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности –
предпочитан вариант.
С проекта на постановление ще се предвидят следните промени:
 Определяне на заплатите на органите на местната власт от общинските съвети, като се
фиксира единствено максималния им размер до размера на заплатата на министър;
 Въвеждане на 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
агенци, на органите по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда
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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;

Вариант за действие 2 – нерегулаторна намеса – не се разглежда поради
невъзможност за постигане на целите
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.
5. Негативни въздействия:
Вариант „без действие“ – очаквани негативни въздействия:
 запазване и дори задълбочаване на разликите в размерите на заплатите на
служителите и органите на власт
 запазване на “уравниловката“ в заплатите на органите на власт според вида на
администрацията, която ръководят, като конкретните размери ще продължат да
се определят единствено в зависимост от бюджетните възможности
 запазване на модела за административно определяне на минималните и
максималните размери на заплатите на органите на местната власт от страна на
правителството
Вариант за действие 1 (приемане на постановление) – не се очакват негативни
въздействия от приемането на постановлението.
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни и кои да са значителни.
6. Положителни въздействия:
Вариант „без действие“ – не се очакват положителни въздействия в краткосрочен и
средносрочен план
Вариант за действие 1 (приемане на постановление):
 създаване на предпоставки и нормативна възможност за преодоляване на пониските заплати на органите на власт в сравнение с част от служителите им;
 създаване на условия за отчитане на отговорностите на органите на власт чрез
диференцирано определяне на заплатите им в зависимост от числеността на
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администрациите, които ръководят, бюджета, който управляват, и техните
законови правомощия и функции;
 делегиране на решението за определяне на заплатите на органите на местната
власт към общинските съвети, при по-гъвкави параметри (фиксира се
единствено унифициран максимален размер).
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.
7. Потенциални рискове: приемането на нормативната промяна е свързано с риск от
по-големи разлики в заплащането на органите на местната власт в една и съща или в
различни общини в резултат на субективно определяне на размерите от общинските
съвети.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
 Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Не.
9. Създават ли се нови регистри?
Не.
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те……………………………………….
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
☐ Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
 Няма ефект

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
 Не

12. Обществени консултации:
В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове ще бъдат проведени
обществени консултации на Портала за обществени консултации с продължителност
30 дни.
Част от въпросите, предмет на регламентация в проекта на постановление, а именно
относно размерите на заплатите на органите на власт, са обсъдени на заседание на
Съвета за административната реформа на 16 юли 2018 г. по инициатива на министъра
на правосъдието, министъра на труда и социалната политика и областни управители.
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и
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видовете консултационни процедури.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
☐ Да
 Не

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност:
Ваня Новакова, държавен експерт, дирекция „Модернизация на администрацията“,
администрация на Министерския съвет
Дата: 26.11.2018 г.
Подпис:

