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№

от ………….. 2018 година

ЗА изменение и допълнение на Постановление № 67 от 2010 г. за заплатите в
бюджетните организации и дейности (обн., ДВ. бр. 32, 52, 56, 58, 61, 74, 82, 84, 97 и
100 от 2010 г., бр. 1, 27, 33, 36, 51, 60, 71, 83, 88, 102, 104 и 106 от 2011 г., бр. 6, 14, 33,
42, 49 и 92 от 2012 г., бр. 6 и 97 от 2013 г., бр. 8 от 2014 г., бр. 36 и 68 от 2016 г., бр. 44
и 85 от 2017 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В Постановление № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и
дейности:
1. В чл. 2:
а) в т. 3 след думите „експертите за връзки с обществеността в кабинетите
на“ се добавя „председателите на държавни агенции и“;
б) т. 4 се отменя.
2. В чл. 4, ал. 1 думите „през 2014 г.“ се заменят с „през съответната
бюджетна година“.
3. В чл. 5:
а) в ал. 3 думите „приложения № 4 и 5“ се заменят с „приложение № 4“;
б) създават се алинеи 12-20:
„(12) Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на
изпълнителните директори и заместник изпълнителните директори на Изпълнителна
агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове",
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на Държавен фонд „Земеделие“ и на Българската агенция по безопасност на храните се
определят от министъра на земеделието, храните и горите.
(13) Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на
председателя и членовете на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“
се определят от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(14) Конкретният размер на индивидуалната основна месечна заплата на главния
държавен здравен инспектор се определя от министъра на здравеопазването.
(15) Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на
кметовете и заместник-кметовете на общини и райони, на кметовете на кметства и на
кметските наместници се определят от съответния общински съвет. Максималният
размер на определената заплата не може да надхвърля основната месеча заплата на
министър.
(16) Индивидуалната основна месечна заплата на областните управители се
определя в размер, равен на 80 на сто от основната месеча заплата на министър, а на
заместник областните управители – в размер 80 на сто от основната месечна заплата на
областния управител.
(17) Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на
членовете на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и
акредитация, на председателите на постоянни комисии по области на висшето
образование и на председателя на Постоянната комисия за следакредитационно
наблюдение и контрол се определят от министъра на образованието и науката.
(18) Извън случаите на ал. 10, 12 и 13, конкретните размери на индивидуалните
основни месечни заплати на 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, се одобряват от
Съвета за административната реформа по предложение на ресорните членове на
правителството, отчитайки числеността на съответната администрация, нейния бюджет
и функции.
(19) Индивидуалните основни месечни заплати на заместниците на лицата по
предходната алинея се определят в размер 80 на сто от основната месечна заплата на
титуляря.
(20) Индивидуалните основни месечни заплати на членовете на държавна
комисия се определят в размер 80 на сто от основната месечна заплата на председателя
на държавната комисия.“
4. В чл. 8, ал. 2 думите „приложения № 4 и 5“ се заменят с „приложение № 4“, а
накрая думите „за 2014 г.“ се заличават.
5. В приложение № 4 към чл. 2, т. 3 „Таблица на на длъжностните
наименования, минималните и максималните размери на основни месечни заплати на
членовете на кабинетите на министър-председателя, на заместник министър-
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председателите и на министрите; на съветниците, експертите и техническите
сътрудници в тези кабинети, както и на експертите за връзки с обществеността в
кабинетите на областните управители 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“ на ред 6, колона „Длъжностни
наименования“ накрая се добавя „експерт за връзки с обществеността към кабинета на
председател на държавна агенция“.
6. Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 „Таблица на длъжностните наименования,
минималните и максималните размери на основни месечни заплати на председателите,
заместник-председателите и членовете на държавни комисии; на председателите и
заместник-председателите на държавни агенции; на областните управители и заместник
областните управители; на изпълнителните директори на изпълнителни агенции; на
ръководителите на административни структури, създадени със закон или с
постановление, и на техните заместници; на кметовете, заместник-кметовете и
кметските наместници 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“ се отменя.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Постановлението се прилага от 1 януари 2019 г.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(БОЙКО БОРИСОВ)
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
(ВЕСЕЛИН ДАКОВ)

