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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на Закона за администрацията

(Обн. ДВ, бр. 130 от 1998 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 1999 г. - бр. 8 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 67 от 1999 г., бр. 64 и 81 от 
2000 г., бр. 99 от 2001 г.; попр., бр. 101 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30, 69 и 102 от 2006 г., бр. 46 и 78 от 2007 г. и бр. 43 и 94 от 2008 г.)




§ 1. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
“(2) Дейността и организацията на работа на структурите по ал. 1 се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.”

§ 2. В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието се изменя така:
„Допълнителни разпоредби”
2. Създава се нов § 1:
“§ 1. “Администрация” e организационна структура, която подпомага орган на държавна власт или орган на държавна власт и орган на местно самоуправление при осъществяване на техните правомощия.”
3. Досегашният § 1 става § 1а.

Преходни и заключителни разпоредби
	
§ 3. В чл. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 
1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г. и бр. 6 от 2009 г.) ал. 2 се изменя така:
“(2) Общинската администрация се структурира в дирекции. При необходимост в дирекциите се създават отдели, а в отделите – сектори.” 

§ 4. Общинските съвети и кметовете на общини в тримесечен срок от влизането в сила на този закон да приведат структурата на съответната общинска администрация в съответствие с изискванията за организационното й структуриране по Закона за администрацията.

§ 5. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

Законът е приет от ХL Народно събрание на ……………………… 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Георги Пирински)
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МОТИВИ

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията


Законът за администрацията е основен нормативен акт, който регламентира правилата за структуриране на държавната администрация. За да може законовата регламентация да бъде адекватна на развиващите се обществени отношения и на практиката по прилагането на закона, е необходимо да се направят някои промени, свързани с продължаващия процес на модернизация на държавната администрация.
Основните причини, които налагат приемането на предлагания проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията, са свързани със следните обстоятелства:
	В Закона за администрацията, администрацията се характеризира единствено чрез основните видове административни структури.
	Член 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация въвежда отклонение от общия правен ред за структуриране на администрацията. По този начин се нарушава координацията и субординацията между вътрешните звена в общинските администрации.

Предлаганият законопроект цели, без да променя философията и основните принципи на Закона за администрацията, да създаде необходимата нормативна рамка за работа на държавната администрация и да отстрани проблеми, констатирани при практическото прилагане на някои разпоредби от действащия закон. 
Основните положения в законопроекта са:
1. Създаване на легална дефиниция на понятието “администрация” (§ 2)
Основните видове администрации са изброени в закона с техните същностни характеристики (администрацията на Министерския съвет, министерствата, държавните агенции, администрациите на държавните комисии, изпълнителните агенции). 
Предвидена е и възможност да се създават и други административни структури, които се отклоняват от основните видове организационни модели:
	в централната администрация на изпълнителната власт – структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт; 

в териториалната администрация – специализирани териториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт.
Това налага в Закона за администрацията понятието “администрация” да се дефинира легално от функционална гледна точка като организационна структура, която подпомага орган на държавна власт или орган на държавна власт и орган на местно самоуправление при осъществяване на техните правомощия (§ 2).
2. Изменение в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).
Законът за администрацията не въвежда изключения от общите правила за структуриране на общинската администрация. Такива изключения са въведени в ЗМСМА.
Законът за администрацията въвежда общия модел за вътрешноорганизационно структуриране и йерархична подчиненост на административните звена (дирекции, отдели, сектори). В ЗМСМА 
(чл. 15, ал. 2, изречение второ) е предвидена възможност отдели и сектори да се организират и като самостоятелни структурни звена, без да се включват в състава съответно на дирекции или на отдели. По този начин йерархическата рамка е напълно разрушена, което води до неяснота по отношение на субординацията и координацията в общинските администрации. Това налага да се приложат разпоредбите на Закона за администрацията относно йерархията между вътрешните звена в администрацията и по отношение на общинските администрации чрез изменение на ал. 2 от чл. 15 на ЗМСМА (§ 3). Това изменение ще доведе до разширяване приложимостта на разпоредбите на Закона за администрацията относно йерархията между вътрешните звена в администрацията и в общинските администрации. Общинските съвети и кметовете на общини в тримесечен срок от влизането в сила на този закон следва да приведат структурата на съответната общинска администрация в съответствие с изискванията за организационното й структуриране по Закона за администрацията (§ 4). При изпълнението на това задължение по отношение на числеността на персонала, зает в дирекциите, отделите и секторите в общинските администрации, следва да се прилагат разпоредбите на чл. 12, ал. 1, т. 6 от Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите на администрацията, както следва: 
	дирекция – за общинската администрация в общини с население до 50 000 души – не по-малко от 6 щатни бройки;

отдел – за общинската администрация в общини с население до 50 000 души – не по-малко от 3 щатни бройки;
сектор – не по-малко от 3 щатни бройки.
Очакваните резултати от прилагането на предлаганите със законопроекта промени са свързани с:
	преодоляване на различните виждания относно “що е това администрация” чрез въвеждането на дефиниция на това понятие;
	въвеждане и в общинските администрации на ясна организационна подчиненост между вътрешните звена в администрацията.
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