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1. Цел, задачи и предназначение
Информацията за числеността на наетите лица в администрацията на изпълнителната власт
има за цел да подпомогне органите на държавното управление (Съвета за административната
реформа) при изследване на текущото състояние и динамиката на администрацията на
изпълнителната власт, да задоволява потребностите от регулярни статистически данни, които
да служат за изготвяне на годишните доклади за състоянието на администрацията и отчитане
на степента на изпълнение на заложените цели на административната реформа 2009-2013 г., а
именно:
- Оптимизиране на държавната администрация на централно и териториално ниво;
- Утвърждаване на професионална държавна служба с възможности за по-добро заплащане
и мобилност;
- Повишаване ефективността на държавните институции;
- Качествено административно обслужване и електронно правителство.
2. Основни дефиниции
Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса
на труда и в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител, по силата на
които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура под формата на
работна заплата за извършена в определен обем и качество работа, независимо дали
договорът за наемане е постоянен или временен, на пълно или непълно работно време.
Администрацията на изпълнителната власт обхваща администрацията на Министерския
съвет, министерствата, държавните агенции, администрацията на държавните комисии,
изпълнителните агенции, областните и общинските администрации и други административни
структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на
изпълнителната власт. Администрацията на изпълнителната власт се подразделя на централна
и териториална.
Централната администрация включва:
1. администрация на Министерския съвет;
2. министерства - администрация, която подпомага дейността на министъра;
3. държавни агенции - администрация в системата на изпълнителната власт на пряко
подчинение на Министерския съвет за разработване и осъществяване на политика, за
която не е създадено министерство;
4. държавни комисии - колегиален орган към Министерския съвет или към министър за
осъществяване на контролни, регистрационни и разрешителни функции по
прилагането на закон или постановление на Министерския съвет;
5. изпълнителни агенции - администрация в системата на изпълнителната власт към
определен министър за административно обслужване на физически и юридически
лица, както и за изпълнение на дейности и услуги, свързани с осигуряването на
дейността на органите на държавната власт и на администрацията;
6. административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във
връзка с осъществяването на изпълнителната власт - държавни институции, създадени
със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка
с осъществяването на изпълнителната власт;
7. административни структури, създадени с нормативен акт, отчитащи се пред Народното
събрание - държавни институции, създадени със закон, които се отчитат пред
Народното събрание;
8. структури по чл.60 от Закона за администрацията - структури, създадени с
постановление на Министерски съвет на подчинение на Министерски съвет или към
министър. Те представляват експериментални лаборатории, изследователски
институти, образователни центрове или центрове за обучение, медицински или
рехабилитационни центрове и други.

Териториалната администрация включва:
1. общинска и районна администрация – администрация, която подпомага дейността на
общинския съвет, на кмета на общината, на кмета на района и на кмета на кметството;
2. областна администрация - подпомага областния управител при осъществяване на
правомощията му по управление в областта и при провеждане на регионалната
политика, за осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на
съответствие между националните и местните интереси;

3. специализирани териториални администрации, създадени като юридически лица с
нормативен акт - териториални звена на централната изпълнителна власт със статут
на юридически лица.

3. Източник на информация
Основен източник на информация е тримесечното изследване на наетите лица, отработеното
време, средствата за работна заплата и други разходи за труд. По-подробна информация за
методологията на изследването може да бъде намерена на интернет страницата на НСИ,
раздел „Пазар на труда“ (http://www.nsi.bg/bg/content).

4. Публичност и прозрачност
Месечните данни за броя на наетите по трудово или служебно правоотношение в
администрациите на изпълнителната власт към края на всеки месец от наблюдаваното
тримесечие се публикуват 45 дни след края на І-во, ІІ-ро и ІІІ-то тримесечие и 50 дни след края
на ІV-то тримесечие.
5. Единици на наблюдение - списък на администрациите включени в данните за
изпълнителната власт
І. ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ
І.1. МИНИСТЕРСТВА И АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
1. Администрация на Министерския съвет
2. Министерство на здравеопазването
3. Министерство на земеделието и храните
4. Министерство на културата
5. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
6. Министерство на образованието, младежта и науката
7. Министерство на околната среда и водите
8. Министерство на външните работи
9. Министерство на правосъдието
10. Министерство на регионалното развитие и благоустройството
11. Министерство на труда и социалната политика
12. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
13. Министерство на финансите
14. Министерство на физическото възпитание и спорта
І.2. ДЪРЖАВНИ АГЕНЦИИ
15. Държавна агенция "Архиви"
16. Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
17. Държавна агенция за бежанците
18. Държавна агенция за българите в чужбина
19. Държавна агенция за закрила на детето
20. Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
21. Национален статистически институт
І.3. ДЪРЖАВНИ КОМИСИИ
22. Администрация на Комисията за защита на потребителите
23. Администрация на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
24. Администрация на Държавната комисия по сигурността на информацията
25. Администрация на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата
26. Администрация на Държавната комисия по хазарта

І.4. ИЗПЪЛНИТЕЛНИ АГЕНЦИИ
27. Агенция за социално подпомагане
28. Агенция за устойчиво енергийно развитие
29. Агенция за хората с увреждания
30. Агенция по вписванията
31. Агенция по геодезия, картография и кадастър
32. Агенция по заетостта
33. Агенция по обществени поръчки
34. Българска агенция за инвестиции
35. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
36. Изпълнителна агенция "Борба с градушките"
37. Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
38. Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
39. Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
40. Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни
системи"
41. Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"
42. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
43. Изпълнителна агенция "Медицински одит"
44. Изпълнителна агенция "Морска администрация"
45. Изпълнителна агенция "Национален филмов център”
46. Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"
47. Изпълнителна агенция по горите
48. Изпълнителна агенция по лекарствата
49. Изпълнителна агенция по лозата и виното
50. Изпълнителна агенция по околна среда
51. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
52. Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
53. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
54. Изпълнителна агенция по трансплантация
55. Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"
56. Национален институт за помирение и арбитраж
І.5. АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ, СЪЗДАДЕНИ С НОРМАТИВЕН АКТ, КОИТО
ИМАТ ФУНКЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
57. Агенция за държавна финансова инспекция
58. Агенция за приватизация и следприватизационен контрол
59. Агенция за ядрено регулиране
60. Агенция "Митници"
61. Агенция "Пътна инфраструктура"
62. Българска агенция по безопасност на храните
63. Български институт по метрология
64. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
65. Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
66. Главна дирекция "Охрана"
67. Дирекция за национален строителен контрол
68. Държавен фонд „Земеделие”
69. Институт по публична администрация
70. Контролно-техническа инспекция
71. Национален институт за недвижимо културно наследство
72. Национален компенсационен жилищен фонд
73. Национална агенция за оценяване и акредитация
74. Национална агенция за приходите
75. Национална агенция за професионално образование и обучение
76. Национална служба за съвети в земеделието
77. Национална комисия за борба с трафика на хора
78. Национална служба по зърното
79. Национално бюро за правна помощ
80. Патентно ведомство
81. Фонд „Научни изследвания”

82.
83.
84.
85.
86.

Фонд „Социална закрила”
Фонд „Тютюн”
Фонд "Условия на труд"
Централен регистър на особените залози
Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните
87. Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства
І.6. АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ, СЪЗДАДЕНИ С НОРМАТИВЕН АКТ,
ОТЧИТАЩИ СЕ ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
88. Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
89. Комисия за защита на конкуренцията
90. Комисия за защита на личните данни
91. Комисия за защита от дискриминация
92. Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
93. Комисия за регулиране на съобщенията
94. Комисия за финансов надзор
95. Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА
96. Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
97. Икономически и социален съвет
І.7. СТРУКТУРИ ПО ЧЛ.60 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА
98. Антидопингов център
99. Дипломатически институт към министъра на външните работи
100. Държавен културен институт към министъра на външните работи
101. Институт по отбраната
102. Национален студентски дом
103. Национален център за информация и документация
104. Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец”
105. Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната
престъпност
106. Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
107. Център на промишлеността на Република България в Москва
108. Център "Фонд за лечение на деца"
ІІ. ТЕРИТОРИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ІІ.1. 264 ОБЩИНСКИ И РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ
ІІ.2. 28 ОБЛАСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ
ІІ.3. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ АДМИНИСТРАЦИИ, СЪЗДАДЕНИ КАТО
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НОРМАТИВЕН АКТ
109. Регионални здравни инспекции
110. Регионални дирекции по горите
111. Областни дирекции "Земеделие"
112. Басейнови дирекции
113. Дирекции на националните паркове
114. Регионални инспекции по околната среда и водите
115. Регионални инспекторати по образованието

