Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Проект!
ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от Томислав Дончев – заместник министър-председател

ОТНОСНО: Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
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 за изменение и
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с което се предлагат промени в
Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) и Наредбата за длъжностните
характеристики на държавните служители (НДХДСл).
Според Закона за администрацията всички длъжности в администрацията се
определят в КДА, който съдържа длъжностните наименования, разпределението на
длъжностите по длъжностни нива, минималните изисквания и вида на правоотношението,
по което се заема всяка длъжност.
Законът за здравното осигуряване (ЗЗО) изисква Националната здравноосигурителна
каса (НЗОК) да осъществява контрол по изпълнение на договорите за оказване на
медицинска и/или дентална помощ чрез проверки, извършвани от длъжностни лица, които
са служители на НЗОК, както и от длъжностни лица в районните здравноосигурителни каси
(РЗОК) – контрольори (чл. 72, ал. 2 от ЗЗО). Към момента служителите на НЗОК, които
осъществяват този контрол заемат длъжности по служебно правоотношение, докато
длъжността „контрольор в РЗОК“ е предвидена в КДА за заемане по трудово
правоотношение с изискване за 2 г. минимален професионален опит.
Предлага се длъжността „контрольор в РЗОК“ да се заема по служебно
правоотношение, като изискването за професионален опит да се завиши от 2 на 3 години.
Целта на предложената промяна е привеждане на длъжността в съответствие със
спецификата на осъществяваните дейности, както по отношение на статута на служителите,
които я заемат, така и по отношение на изискванията за професионален опит.
Наредбата за прилагане на КДА определя правилото, че експертните длъжности с
аналитични и/или контролни функции се заемат от държавни служители. Съгласно чл. 73
от ЗЗО контрольорите в РЗОК са контролни органи и съответно длъжността следва да се
заема по служебно правоотношение. Многообразието и сложността на възложените

функции налагат те да се изпълняват от служители с по-голям професионален опит.
Прилагането на предложените изменения в КДА ще позволи да се уеднакви статута
на служителите, осъществяващи контрол по чл. 73 от ЗЗО и да се прилага унифициран
подход при назначаването им. Това от една страна ще подобри качеството на подбора и
прозрачността поради задължението длъжностите за държавни служители да се заемат чрез
конкурс, а от друга – ще осигури съответствие с общия принцип в нормативната уредба
експертните длъжности с аналитични и контролни функции да се заемат по служебно
правоотношение.
С проекта на постановление се предлага и изменение в § 3 от Заключителните
разпоредби на НДХДСл, като целта е да се прецизира правното основание за приемане на
наредбата. Това ще приведе подзаконовата уредба в съответствие с актуалната разпоредба
на Закона за държавния служител.
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.
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 и
частичната предварителна оценка на въздействието 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 и допълнения в съответните нормативни
актове ще се извършва в рамките на разходите за персонал по бюджетите на
разпоредителите с бюджет за 2021 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,
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
нормативни актове на Министерския съвет.
Приложения:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския съвет;
2. Съгласувателни становища и справка за отразяването им;
3. Финансова обосновка;
4. Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт;
5. Съобщение до средствата за масово осведомяване.
С уважение,
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

