

2



мб-ЦД		11RH399.DOC
мб-ЦД
11RH399.DOC

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., бр. 43 и 94 от 2008 г., 
бр. 35 и 42 от 2009 г. и бр. 24 и 97 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 13, ал. 1 думите „Единния класификатор” се заменят с „Класификатора”.
§ 2. В чл. 46б, ал. 1 думите „Единния класификатор” се заменят с „Класификатора”.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. (1) Общо числеността на персонала на администрациите на изпълнителната власт по чл. 36-38 от Закона за администрацията, установена в устройствените им актове към момента на влизането в сила на закона, не може да бъде увеличавана.
(2) Министерският съвет съобразно своите правомощия може да извършва компенсирани промени в рамките на числеността на персонала по ал. 1 по предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити съгласувано със Съвета за административната реформа към Министерския съвет. 
(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат по отношение на общинските администрации.
§ 4. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2010 г. и бр. 1 и 18 от 2011 г.) навсякъде думите „Единен класификатор” и „Единния класификатор” се заменят с „Класификатора”.
§ 5. В чл. 43, ал. 2 от Закона за дипломатическата служба (обн., ДВ, бр. 78 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2009 г. и бр. 97 и 100 от 2010 г.) думите „Единния класификатор” се заменят с „Класификатора”.
§ 6. В чл. 16, ал. 6 от Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 80 от 
2009 г.; изм. и доп., бр. 92 и 93 от 2009 г. и бр. 101 от 2010 г.) думите „Единния класификатор” се заменят с „Класификатора”.
§ 7. В чл. 17 от Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 9 от 2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 36 от 2011 г.) думите „или кметство” се заличават.
§ 8. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г. с изключение на § 3, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник”.


Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………..…... 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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М  О  Т  И  В  И

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



С предлагания проект на Закон за изменение на Закона за администрацията се променя наименованието на Единния класификатор на длъжностите в администрацията. Разработването на нов Класификатор на длъжностите в администрацията се наложи от необходимостта да се преодолеят несъответствията в сега действащия Единен класификатор на длъжностите в администрацията, като се осигури правилното класифициране на длъжностите, което е основата както за справедливото определяне на възнагражденията, така и за прилагането на други политики по управление на човешките ресурси в държавната администрация.
Наред с изменението на наименованието на класификатора в Закона за администрацията е необходимо да се направят и съответните промени в Закона за държавния служител, в Закона за дипломатическата служба и в Закона за културното наследство.
Изменението в Изборния кодекс се налага в резултат от заличаването на длъжността „секретар на кметство” в Класификатора на длъжностите в администрацията. 
Във връзка с провежданата от правителството административна реформа и оптимизация на държавната администрация се предлага числеността на персонала на администрациите на изпълнителната власт по чл. 36-38 от Закона за администрацията да не може да се увеличава след влизането в сила на закона. Разпоредбата не изключва възможността за намаляване числеността на персонала. Министерският съвет съобразно своите правомощия може да увеличава персонала на администрацията на изпълнителната власт само чрез компенсирани промени в рамките на установената към момента на влизане в сила на закона численост по предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити съгласувано със Съвета за административната реформа към Министерския съвет. Разпоредбите не се отнасят до общинските администрации, чиято численост се определя от съответния общински съвет по предложение на кмета на общината. 



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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