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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 на
Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския
съвет. С проекта на Постановление се предлага да бъде изменен и допълнен
Класификаторът на длъжностите в администрацията.
Съгласно чл. 13 от Закона за администрацията (ЗА), държавните служители и
лицата, работещи по трудово правоотношение, заемат длъжности, чиито наименования се
определят в Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА). В Класификатора се
посочват и разпределението на длъжностите по длъжностни нива, минималните изисквания
за заемането на всяка длъжност и вида на правоотношението, по което тя се заема.
С проекта на постановление в КДА се въвеждат специфични длъжности, предвидени
в специални закони на основание разпоредбата на § 6 от Преходните и заключителните
разпоредби на Наредбата за прилагане на КДА. Целта е всички длъжности в
администрацията да се съдържат в един нормативен акт. В проекта са отразени и промени,
произтичащи от изменението на специални закони по отношение на функциите и
минималните изисквания за заемане на конкретни длъжности.
Измененията в изискванията за длъжностите в инспектората към министъра на
правосъдието по Закона за съдебната власт (ЗСВ) – „главен инспектор“ (ред 22) и
„инспектор“ (ред 79) произтичат от измененията на чл. 374, ал. 3 и 5 от ЗСВ. Длъжността
„финансов инспектор по Закона за частните съдебни изпълнители“ е позиционирана в
друго длъжностно ниво съгласно критериите, определени в наредбата за прилагане на КДА
като е определен и по-висок минимален изискуем ранг за длъжността (ред 79а).
Въвежда се ново длъжностно наименование „началник на Регионално управление на
образованието“ (ред 60), произтичащо от Закона за предучилищното и училищното
образование.
В КДА се въвеждат длъжности за разследващи инспектори в четири степени:
държавен (ред 76а), главен (ред 155а), старши (ред 229а), инспектор (ред 296а). Длъжността
ще се прилага в Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията. Въвеждането на длъжността в КДА произтича от разпоредбите на чл. 115и,
ал. 1 и 3 и чл. 115к от Закона за железопътния транспорт, на чл. 16ж от Закона за
гражданското въздухоплаване и чл. 79 от Кодекса за търговското корабоплаване.
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В съответствие с разпоредбите на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) се
въвеждат специфични длъжности, които ще се използват в Държавна агенция „Електронно
управление“, както следва:
– на основание чл. 303 от ЗЕС – длъжността „началник на съобщителен обект със
специално предназначение“ (ред 129а);
– на основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗЕС – длъжностите „главен инженер“ (ред 210а),
„старши инженер“ (ред 277а), „инженер“ (ред 304а), „старши техник“ (ред 306а),
„техник“ (ред 310а).
Изменения в други закони налагат въвеждане на следните нови длъжности::
– на основание чл. 19 от Закона за търговския регистър за прилагане в Агенцията по
вписванията – „длъжностно лице по търговска регистрация“ (ред 85а);
– на основание чл. 92 от Закона за защита на класифицираната информация –
длъжността „служител по сигурността на автоматизирани информационни
системи“ (ред 174а);
– на основание чл. 72, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване – длъжността
„контрольор в районна здравноосигурителна каса“ (ред 279);
– на основание чл. 87 от Кодекса на търговското корабоплаване – длъжностите
„капитан“ (ред 307а) и механик (ред 307б).
С проекта на постановление се предлага да се заличи в КДА длъжността „директор
на юридическо лице по чл. 60 от ЗА“ (ред 54) с цел осигуряването на съответствие с
разпоредбата на чл. 19, ал. 4, т. 4 от същия закон. Директорът на юридическо лице по чл.
60 от ЗА е ръководител на административна структура и е орган по назначаването на
служителите в нея. Във връзка с това е предложено и съответстващо изменение на § 1 от
Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за прилагане на КДА.
Предложени са също изменения във връзка с промяната на наименованията на
административни структури – Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и
Комисията за енергийно и водно регулиране, както и редакционни изменения.
Извършени са предварителни онлайн обществени консултации за срок от 30 дни (от
28 април до 27 май 2016 г.) на Портала за обществени консултации като са отразени
получените становища. Проектът на постановление е публикуван на Портала за обществени
консултации за предварително консултиране за период от 20 дни.
Проектът е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, като получените становища са отразени
в приложената справка.
Предложените промени няма да окажат пряко или косвено въздействие върху
държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка, съгласно чл. 35, ал. 1,
т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед на гореизложеното предлагам Министерският съвет да приеме предложения
проект на Постановление за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в
администрацията и наредбата за прилагане му.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО КОАЛИЦИОННА ПОЛИТИКА И
ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ И
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РУМЯНА БЪЧВАРОВА

