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УВОД
Един от основните приоритети в политиката на правителството на Република
България е изграждането на административен капацитет, способен да осъществи
демократичните реформи в страната ни, като изпълни стоящите пред държавата цели и
задачи, в съответствие с принципите на ефективност, ефикасност, прозрачност и
отчетност.
Доброто управление, повишаването на качеството на административното
обслужване и постигането на висока степен на обществено доверие в администрацията
придобиват все по-голямо значение за развитието на страната и за повишаване
конкурентността на българската икономика.
Една от целите, включена в правителствената програма, е продължаване
модернизацията на държавната администрация чрез задълбочаване на реформите в
публичния сектор. Тази цел е залегнала и в редица стратегически и консултативни
документи, Стратегията за електронното правителство, Националната стратегия за
противодействие на корупцията и Бялата книга за постиженията и предизвикателствата
пред българската държавна администрация в Европейския съюз. В унисон с политиката
на приемственост, мерки и дейности в тази насока са заложени и в Националния план за
развитие 2007 г. – 2013 г., Стратегията за децентрализация, Стратегията за обучение на
служителите в администрацията и в Стратегията за управление на човешките ресурси в
държавната администрация.
Стратегията за управление на човешките ресурси в държавната администрация
съответства на предизвикателството пред българското правителство успешно да
интегрира страната в Европейския съюз, като довърши подготовката на необходимия
административен капацитет, осигури добри административни услуги и гарантира
икономически и социален просперитет на държавата и обществото.
Стратегията стимулира развитието на основните области на управлението на
човешките ресурси в държавната администрация и обхваща периода 2006 г. – 2013 г. Тя
е насочена към ефективното управление на основния капитал на държавната
администрация – хората, които работят в нея и към външната среда – удовлетвореност
на гражданите и бизнеса от административното обслужване.
Мисията на управлението на човешките ресурси в държавната администрация е
откриването, развитието и запазването на най-подходящите хора за работа в държавната
администрация в полза на обществения интерес и издигане на престижа на държавната
служба.
За да бъде ефективна реформата в публичния сектор и да се реализира
стратегията за управлението на човешките ресурси, тя трябва да се основава на
мониторинг на индикаторите за нейното изпълнение, задълбочен анализ на
изпълнението, като се очертаят препоръки за оптимизиране на дейността и повишаване
на качеството на изпълнение.
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I. Проследяване и анализ на основните индикатори за изпълнение на Стратегията
за управление на човешките ресурси в държавната администрация
1. Кандидатстващи в конкурсите за държавни служители
Длъжности, заети чрез конкурсна процедура
За период от четири поредни отчетни години (от 2004 г. до 2007 г.) за трети пореден
път се наблюдава нарастване на броя на длъжностите, определени за заемане по служебно
правоотношение (СПО) и трудово правоотношение (ТПО), заети чрез конкурсна процедура.
Според обобщените резултати през 2007 г. общо 4,006 длъжности по ТПО и СПО в
цялата държавна администрация са заети след провеждане на конкурсна процедура.
Длъжности, заети чрез конкурсна процедура

По СПО

По ТПО

2007

2840

1166

4006

2006

2578

1102

3680

2005

2365

335

2700

2004

1922

225

2147

Общо

Периодът на нарастване на броя на длъжностите, заети след провеждане на конкурсна
процедура, се поставя през 2005 г. През този отчетен период, спрямо предходния, общият
брой на заетите чрез конкурсна процедура длъжности нараства с 25.7%, броят на заетите
чрез конкурсна процедура длъжности по СПО нарастват с 23%, а нарастването при
длъжностите по ТПО е с 48.7%.
Общият брой на заетите чрез конкурсна процедура длъжности нараства с 8.9% спрямо
2006 г., броят на заетите по този начин длъжности по ТПО нараства с 5.8%. Единствено
нарастването на броя на длъжностите по СПО е по-голямо спрямо предходната година – 12%
за настоящата отчетна година при 9% за 2006 г.
Тези резултати показват тенденция към нарастване на прилагането на конкурсната
процедура за заемане на длъжности в структурите на държавната администрация, но при
значително забавяне на темпа през 2007 г.
Заети длъжности с конкурсна процедура - по тип администрация
(в брой)
ТА 2007

659

ТА 2006
ТА 2005 121

845

ЦДА 2005

ТПО

152
218

214

ЦДА 2007
ЦДА 2006

СПО

2181
1733
1866

1014
884
499

Обобщените данни за последните три години показват, че зад постоянното нарастване
на броя на длъжностите, заети след провеждане на конкурсна процедура, стоят структурите от
централната държавна администрация. Дори и през 2006 г., когато в този тип структури има
спад в броя на длъжностите по СПО, заети след конкурсна процедура (-7.1% спрямо 2005 г.)
Министерство на държавната администрация и административната реформа
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общият ефект е нарастване (10.7%), благодарение на нарастването на броя на заетите с
конкурс длъжности по ТПО (77.2% спрямо 2005 г.).
Структурите от ЦДА последователно провеждат конкурсна процедура за заемане на
длъжности, определени за заемане и по трудово правоотношение. Така през последните два
отчетни периода – 2006 г. и 2007 г., приблизително една трета от общия брой на длъжностите
в структурите на ЦДА, заети след проведена конкурсна процедура са такива, определени за
заемане по ТПО. През 2006 г. делът им е 33.9%, а през настоящата – 38%.
Брой конкурсни процедури за заемане на длъжности в администрацията
Структури, създадени с ПМС
Структури, създадени със закон

СПО 2007 г. СПО 2006 г. СПО 2005 г. ТПО 2007 г. ТПО 2006 г. ТПО 2005 г.
28
28
19
4
5
7
222
155
264
784
851
53

Държавни агенции
Изпълнителни агенции
Министерства
Областни администрации
Общински администрации

186
797
903
61
303

201
533
698
58
411

189
696
467
105
354

0
83
129
0
134

0
0
22
2
119

0
30
17
3
206

СТА

233

256

138

10

8

10

Подобно на 2006 г. и през настоящия отчетен период най-голям брой конкурсни
процедури за заемане на длъжности по трудово правоотношение (ТПО) са проведени в
административните структури, създадени със закон – 784 от общо 1,014 в ЦДА, като всички те
са проведени в Националната агенция по приходите.
През 2007 г. са подадени общо 186 възражения по конкурсните процедури, което е
нарастване с 11.4% спрямо предходната година и с 31.9% повече в сравнение с 2005 г. От
подадените през отчетния период възражения 108 са свързани с провеждането на конкурсите,
като толкова са били те и през 2006 г. Но докато през 2006 г. са подадени 79 възражения по
конкурсни процедури в структури на ЦДА и 29 срещу такива в териториална администрация
(ТА), то през 2007 г. броят на първите нараства до 98, докато броят на вторите спада на 10.
Други 78 възражения са свързани с класирането по проведените конкурсни процедури (59 за
2006 г.).
За период от три години броят на възраженията по конкурсни процедури, организирани
от администрациите на министерствата, нараства през всеки един отчетен период. Докато през
2005 г. броят на възраженията по провеждането на конкурсите съставлява 25.5% от общия
брой на възраженията и 43.4% от тези, в структурите на ЦДА през настоящата година техният
дял нараства до 39.9% от всички и 75.1% от тези в ЦДА. Подобна е картината и при
възраженията, подадени по класирането в конкурсни процедури. През 2005 г. тези възражения
са 8.5% от всички и 52.2% от възраженията срещу класирането по процедури в ЦДА. Две
години по-късно дяловете са 32.8% и 88.4%.
Най-голям е броят на възраженията по конкурсни процедури, организирани от
Министерството на вътрешните работи (59) и Министерството на правосъдието (59)
Възражения са подадени и срещу 10 конкурсни процедури на Изпълнителна агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия.
През 2007 г. конкурсните процедури, приключили без класиране, са 459 (при 422 за
2006 г. и 472 за 2005 г.). От тях 360 са в структурите на централната администрация (291 за
предходната и 396 през 2005 г.) и 99 в териториалната администрация на изпълнителната
власт (131 за 2006 г. и 76 за 2005 г.).
Общо 145 конкурсни процедури в различните министерства са приключили без
класиране (при 118 за 2006 г. и 122 за 2005 г.). Независимо, че броят на конкурсните
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процедури, завършили без класиране в структурите на ЦДА нараства като абсолютна
стойност, делът им през настоящата отчетна година остава почти без промяна – 40.3% от
всички без класиране в ЦДА при 40.5% за 2006 г. Спрямо общия брой на всички конкурсни
процедури, завършили без класиране в администрацията, делът на тези в ЦДА нараства
ежегодно – 25.9% за 2005 г., 28.0% за 2006 г. и 31.6% за настоящата отчетна година.
Идентична картина – на ежегодно нарастване на дяла на конкурсите, приключили без
класиране, се наблюдава и по отношение на изпълнителните агенции и структурите, създадени
със закон. През 2005 г. на тези три вида администрации (министерства, изпълнителни агенции,
административни структури, създадени със закон) са се падали 54.0% от конкурсните
процедури, завършили без класиране в администрацията като цяло и 64.4% от тези, завършили
без класиране в ЦДА. Една година по-късно дяловете са, както следва – 54.3% и 78.7%, докато
през настоящия отчетен период на тези структури се падат 71.0% от всички конкурси,
приключили без класиране в администрацията и 90.6% от приключилите без класиране
конкурсни процедури в структурите от централна държавна администрация.
През 2007 г. общо 166 (50 структури от централната администрация и 117 от
териториалната администрация) администрации отговорят, че при набирането на кадри чрез
конкурсна процедура се сблъскват с различни проблеми (144 през 2006 г. и 136 през 2005
г.).
Най-често даваните отговори за срещаните затруднения при набиране на кадри чрез
конкурсни процедури са липса на кандидати с подходящо образование и неатрактивното
заплащане, липса на кадри с минимално необходимия професионален опит, липса на
кандидати, отговарящи на условията, липса на кадри с техническо, инженерно, медицинско
или друг тип тясно специализирано образование, липса на кандидати за експертни длъжности,
за които се изисква магистърска степен.
Много често общинските администрации в малките населени места отбелязват
невъзможността да се намерят добре подготвени кадри, с нужните образование, трудов
професионален опит и предявяване на все по-големи изисквания, съобразно с членството ни в
Европейския съюз. В равна степен ниското заплащане в държавната администрация и
невъзможността й да се конкурира с частния сектор също води до проблеми при набирането
на служители чрез конкурсни процедури. Ограниченията в законодателството по отношение
на първоначално предлаганата заплата особено при хора с придобит професионален опит
също са причина за липса на кандидати по обявените конкурси. Всичко това рефлектира върху
малкия брой подадени заявления за участие в конкурси, обявени за заемане на длъжност в
администрацията или изобщо до неподаване на заявления за участие в обявен конкурс.
Съгласно данните, представени от административните структури, през изминалата
година общо 2,976 служители са назначени за първи път на държавна служба (3,381 за
2006 г. и 5,580 за 2005 г.). В структурите на централната администрация за първи път на
държавна служба са назначени 2,177 служители (2,582 за 2006 г. и 4,575 за 2005 г.).
Докато през 2005 г. делът на назначените за първи път на държавна служба в
структурите на ЦДА е 36.8% при 63.2% в ТА, през 2006 г. това съотношение се обръща и с
определени промени се запазва и през настоящата отчетна година. В рамките на отчетния
период 73.2% от назначените за първи път на държавна служба са постъпили в администрации
от ЦДА (76.4% за 2006 г.), а 26.9% в ТА (23.6% за 2005 г.).
В централната администрация най-много назначени за първи път на държавна служба
са в Министерство на правосъдието – 387 служители. Това е 13.0% от всички назначени за
първи път в администрацията, 17.9% от тези в структурите на централна администрация и
40.9% от назначените в министерствата. За трета поредна година Министерството на
земеделието и продоволствието заема второ място по брой служители, назначени за първи път
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на държавна служба. През настоящата отчетна година там са постъпили 180 служители, което
е 6.1% от всички назначени за първи път в администрацията като цяло, 8.3% от тези в
структурите на централната администрация на изпълнителната власт и 19.1 от назначените в
министерствата.
В структурите на териториалната администрация назначените служители са 799, като
приблизително толкова са били назначените за първи път на държавна служба в този тип
администрации и през 2006 г. (1,005 за 2005 г.). От тях 428 са назначени в общинските
администрации (при 386 за предходната и 799 за 2005 г.). Това е 53.7% от всички
новоназначени в структурите на ТА (48.3% за 2006 г. и 22.7% за 2005 г.) и 14.4% от общия
брой на назначените за първи път на държавна служба в администрацията изобщо (11.4% за
2006 г. 14.3% за 2005 г.).
За разлика от отчетната 2005 година, когато почти половината от назначените за първи
път в общинските администрации – 340 (42.6%) са назначени в една единствена
администрация – Столична община, през 2006 г. и 2007 г. не се наблюдават такива масови
назначения. В петнадесет общински администрации, с най-голям брой служители, назначени
за първи път на държавна служба, са постъпили общо 229 лица. В общо 119 общински
администрации са назначени за първи път от 1 до 5 служители. Общо в тях са постъпили 209
служители.
Може да се направи извода, че след като през 2005 г. определени общински
администрации въведоха статута на държавния служител, през настоящия период не се
наблюдават значими действия в тази посока. В случаите на назначаване на служители за първи
път на държавна работа (вероятно) става дума за процес на промяна на персоналния състав на
служителите, заети по служебно правоотношение в държавната администрация.
2. Назначени младши експерти от централизирания конкурс за младши експерти
С изменения в Закона за държавния служител е въведен централизиран конкурс за
младши експерти, като през м. май 2006 г. е одобрен проект „Подготовка за провеждането
на централизирани конкурси за младши експерти в държавната администрация”, който
се изпълнява от МДААР и ИПАЕИ. По този проект е разработен специален софтуер за
кандидатстване и провеждане на изпита по електронен път и е създадена банка от
въпроси за теста. Конкурсът е популяризиран сред обществеността и сред структурите на
администрацията (чрез листовки, плакати, радиоклипове, съобщения в пресата, интернет сайта
на МДААР и ИПАЕИ), както и сред младите хора, завършили специалностите „Публична
администрация” и „Европеистика”.
Централизираният конкурс е модерна практика в страните от ЕС за прозрачно и
ефективно привличане на млади хора за работа в държавните институции.
Основни принципи на конкурса са:
•

Равен достъп

•

Ясни критерии за оценка

•

Обективност

•

Прозрачност

•

Публичност

•

Икономичност

•

Ефективност
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В рамките на централизирания конкурс се провеждат:
• Задължителен основен тест – включва 60 въпроса в 3 модула: устройство и
функциониране на администрацията, Европейски съюз и евроинтеграция и общоезикова
подготовка. За успешно преминаване на теста е определен минимален брой верни отговори –
38
• Специализирани тестове – провеждат се в определена област по желание на
кандидата: икономика, финанси, право, европеистика, компютърни умения, чужди езици
(английски, френски, немски). Успешното представяне на кандидата в специализираните
тестове носи предимство при класирането му.
Първият централизиран конкурс за младши експерти в държавната администрация е
проведен през м. ноември 2006 г. През 2007 г. конкурсите са проведени в пет града от
страната: София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.
За участие във втория централизиран конкурс в периода 25.06.2007 г. – 08.07.2007 г. са
регистрирани 614 души. Конкурсът е проведен в периода 23.07.2008 г. – 26.07.2007 г. като
основния тест успешно са издържали 96 души.
За участие в третия централизиран конкурс в периода 29.10.2007 г. – 11.11.2007 г. са
регистрирани 617 души. Конкурсът е проведен в периода 26.11.2007 г. – 27.11.2007 г. като
основния тест успешно са издържали 49 души.
До 31.12.2007 г. са назначени общо 78 души на длъжност „младши експерт” в
централната и териториалната администрация, при планирани 50 души, като 8 от тях са
назначени в МДААР.
За двата централизирани конкурса, проведени през м. юли и м. ноември 2007 г. са
регистрирани общо 1231 кандидати. Броят на явилите се е 564, а на успешно издържалите –
145.
За сравнение през 2006 г. са регистрирани 2361, явили са се 972, успешно издържали са
376.
Причини за по-ниските стойности през 2007 г. спрямо 2006 г. са следните:
• през 2006 г. конкурсът е новост, поради което е налице масово явяване. През 2007 г.
50% от явилите се са участвали в конкурса и миналата година, т.е. това са хора които имат
траен интерес към държавната администрация
• през 2007 г. са повишени изискванията – увеличен е прагът за успеваемост от 36 на
38 точки
Наетите от участвалите в Централизирания конкурс през 2007 г. са 78 души при план
50 души.
3. Развити стажантски програми в административните структури и наети
стажанти в администрациите
Развитите младежки програми, които осигуряват възможности за практическо обучение
на студенти в държавната администрация са:
• Национална програма за професионална ориентация и реализация „Българската
мечта” – 317 студенти, кандидати за краткосрочни стажове в държавната администрация, 488
обявени позиции за едномесечни летни практики, 76 проведени стажа
•

Ежегоден Форум „Кариери – Добра кариера, добър живот” – проведен в седем
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университетски града (София, Варна, Пловдив, Велико Търново, Русе, Стара Загора и
Благоевград), над 12 700 посетители, 180 компании-участнички. Форумът се организира
съвместно с „Джоб Тайгър” ООД, генерален спонсор е „Нестле България” АД
• Проект „Преодоляване разминаването между образователната система и
нуждите на публичния сектор” е финансиран от британското посолство и от Проект „Пазар
на труда” към Американската агенция за международно развитие. През 2007 г. се проведе
заключителния кръг от срещи в страната. На работните срещи се представи Методология за
провеждане на стажантски програми в държавната администрация
4. Относителен дял на служителите по служебно правоотношение
администрацията спрямо общия брой служители, назначени в администрацията

в

През 2007 г. е на лице нарастване на дяла на щатните бройки, определени за заемане по
СПО и свиване на дяла на бройките по ТПО.
Според данните, подадени от администрациите, през настоящата отчетна година като
цяло има 42,922 щатни бройки, определени за заемане по СПО (47.1% от всички щатни
бройки). Щатните бройки, определени за заемане по ТПО, са 48,343 (52.9%).
Необходимо е да се отбележи, че девет години след влизане в сила на Закона за
държавния служител (1999 г.) делът на щатовете, определени за заемане по СПО все още са
под половината от всички щатове в администрацията като цяло. През 2007 г. има
администрации, в които въвеждането на статута на държавния служител все още не е
започнало. Общият брой на тези администрации е 14, в т. ч. Национална агенция по
приходите, Комисия за регулиране на съобщенията, Институт по розата и етерично-маслените
култури – Казанлък, Комисия за финансов надзор, Институт по тютюна и тютюневите
изделия, Национален институт за помирение и арбитраж, Столична община – Район „Овча
купел” и др.
В общо осемнадесет общински администрации (Антоново, Борино, Борово, Брегово,
Георги Дамяново, Гърмен, Долна баня, Кочериново, Лозница, Макреш, Малко Търново,
Пордим, Рила, Рудозем, Созопол, Трън, Черноочене и Якоруда) няма щатове за експертни
длъжности, определени за заемане по СПО.
В щатната структура на Общинска администрация – Доспат, Регионален инспекторат
по образованието – Стара Загора, Редакция „Нормативни актове”, Център „Фонд за лечение на
деца”, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства,
Център за преводи и редакции няма щатни бройки за ръководни длъжности, определени за
заемане по СПО.
4.1. Разпределение на общата щатна численост по вид на правоотношението
Съгласно подадените от администрациите данни към 31 декември 2007 г. общо в
държавната администрация има 42,922 щатни бройки, определени за заемане по служебно
правоотношение (47.1% от всички щатни бройки през 2007 г.) и 48,343 щатни бройки,
определени за заемане по трудово правоотношение (52. 9%).
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Съотношение на щатната численост по вид на правоотношението и по вид
на администрацията (в процент)
централна администрация 2003 г.

37%

централна администрация 2004 г.

49%

51%

централна администрация 2005 г.

46%

54%

централна администрация 2006 г.

51%

49%

централна администрация 2007 г.
териториална администрация 2003 г.

63%

45%

55%
84%

16%

териториална администрация 2004 г.

22%

78%

териториална администрация 2005 г.

23%

77%

териториална администрация 2006 г.

33%

67%

териториална администрация 2007 г.

33%

67%

0.00%

20.00%

длъжносит по служебно правоотношение

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

длъжности по трудово правоотношение

В рамките на 2007 г. спрямо 2006 г., делът на щатните бройки, определени за заемане
по СПО общо в администрацията нараства с 12.3%, като това нарастване в структурите на
ЦДА е 14%, а в структурите на ТА – 6%.
4.2. Разпределение на общата щатна численост по вид на правоотношението в
централната държавна администрация (ЦДА)
Общата щатна численост на административните структури на централната държавна
администрация към 31 декември 2007 г. е 57,348 бройки (62.8% от общата щатна численост).
Разпределени по вид на правоотношението те са 31,698 по СПО (55.3% от числеността на
ЦДА и 34.8% от щатната численост на администрацията като цяло) и 25,650 по ТПО (44.7%
от числеността на ЦДА и 28.1% от числеността на администрацията).
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Съотношение на щатната численост на ЦДА по вид на правоотношението
(в процент)

40%

60%

Министерства - 2006

22%

78%

Министерства - 2007

57%

43%

Изпълнителни агенции - 2006

49%

51%

Изпълнителни агенции - 2007

49%

51%
44%

56%

Държавни агенции - 2005
Държавни агенции - 2006

62%

38%

Държавни агенции - 2007

60%

40%

Администрация на Министерския съвет - 2005

40%

60%

Администрация на Министерския съвет - 2006

40%

60%

Администрация на Министерския съвет - 2007

% ТПО

21%

79%

Министерства - 2005

Изпълнителни агенции - 2005

% СПО

57%

43%

Администрации на държавни комисии - 2005

85%

15%

Администрации на държавни комисии - 2006

84%

16%

Администрации на държавни комисии - 2007

85%

15%

Административни структури, създадени със закон - 2006
Административни структури, създадени със закон - 2007
Административни структури, създадени с ПМС - 2005
Административни структури, създадени с ПМС - 2006
Административни структури, създадени с ПМС - 2007

0.00%

52%

48%

Административни структури, създадени със закон - 2005

65%

35%

62%

38%

69%

31%

62%

38%

55%

45%
20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

В рамките на тригодишен период – от 2005 г. до 2007 г., се наблюдава сравнително
динамична картина на съотношението на щатовете в структурите от централната държавна
администрация, според вида на правоотношението, по което се заемат.
Интересно е да се отбележи, че през последните три години щатният състав на
администрациите на държавните комисии постоянно нараства (461 щатни бройки за 2005 г.,
507 за 2006 г. и 521 за 2007 г.), това не се отразява на процентното съотношението между
щатовете, определени за заемане по СПО и ТПО. В определена степен не се отразява на
съотношението и промяната в щатната численост на Министерския съвет, независимо дали
през всеки един от отчетните периоди е на лице съкращение на общата щатна численост (от
382 през 2005 г. на 369 през 2006 г.) или общо увеличение на щата (386 за 2007 г.).
Внимание заслужават административните структури, създадени с постановление на
Министерския съвет. През последните три отчетни периода са налице значителни съкращения
в общата щатна численост на първия вид структури (от 675 през 2005 г. до 504 през 2007 г.
или съкращаване на щатната численост с 25.3% за три години). Фактът, че през този период се
отчита ежегодно нарастване на дяла на щатните бройки, определени за заемане по СПО води
до извода, че съкращенията са за сметка на оптимизиране на щатната структура в тези
администрации и в по-голяма степен на намаляване на щатовете, определени за заемане по
трудово правоотношение. В случая се прави извода, че през изминалите три години в този вид
административни структури тече активен процес на оптимизация и на последователно
въвеждане на статута на държавния служител.
Необходимо е да се отбележи, че през 2006 г. данните, подадени от администрациите
на министерствата, показват нарастване на общата щатна численост на този вид
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административни структури спрямо 2005 г. (от 14,798 до 16,427, което е нарастване с 11.1%
спрямо 2005 г.), като делът на щатовете, определени за заемане по СПО отбелязва значителен
спад. Докато през 2005 г. техният брой е 11,694, една година по-късно те спадат до 9,841
(намаление с 15.8% спрямо 2005 г.). За сметка на това делът на щатовете, определени за
заемане по ТПО нараства от 3,104 (2005 г.) до 6,586 (нарастване от 2.1 пъти).
През 2007 г. общата щатна численост на администрациите на министерствата нараства
спрямо 2006 г. с 509 щатни бройки и достига до 16,936 бройки (нарастване с 3.1%). На фона на
това неголямо увеличение делът на щатовете, определени за заемане по СПО нараства с 3,296
щатни бройки и достига общ брой от 13,137 (нарастване с 33.5%), докато щатовете,
определени за заемане по ТПО се свиват почти два пъти и през 2007 г. техният брой в
структурите на министерствата е 3,799.
4.3. Разпределение на общата щатна численост по вид на правоотношението в
териториалната администрация (ТА)
По отчетни данни на администрациите към 31 декември 2007 г. общата щатна
численост на административните структури на териториалната администрация е 33,917
бройки (37.2% от общата щатна численост). Разпределени по вид на правоотношението те са,
както следва 11,224 по СПО (33.1% от числеността на ТА и 12.3% от щатната численост на
администрацията като цяло) и 22,693 по ТПО (66.6% от числеността на ТА и 24.9% от
числеността на администрацията).
Общата щатна численост на ТА нараства с 3.6% (32,729 за 2006 г.). Делът на щатните
бройки, определени за заемане но СПО нараства с 2.8% спрямо предходната година (5,708 за
2005 г. и 10,917 за 2006 г.), а делът на тези по ТПО нараства с 4% (18,611 за 2005 г. и 22,693 за
2006 г.).

Съотношение на щатната численост на ТА по вид на правоотношението
(в процент)

% СПО

% ТПО

СТА - 2006

73%

27%

СТА - 2007

72%

28%

Общински администрации на райони - 2005

30%

70%

Общински администрации на райони - 2006

32%

68%

Общински администрации на райони - 2007

32%

68%

Общински администрации - 2005

20%

80%

Общински администрации - 2006

21%

79%

Общински администрации - 2007

22%

78%

Областни администрации - 2005

67%

33%

Областни администрации - 2006

66%

34%

Областни администрации - 2007

67%

33%
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От предоставените данни е видно наличие на сравнителна устойчивост на дяловете,
независимо от промените (нарастване или намаляване) в щатните бройки през изминалите три
години.
4.4. Реално заети щатни бройки в държавната администрация
През 2007 г. реално заетите щатни бройки в администрацията са 83,943 (92.0% от
общата щатна численост, при 93.5% за 2006 г.). От тях 38,106 (45.4%) са по СПО (41.4% за
2006 г.). За последните четири години се отчита най-нисък дял на заети щатове в
администрацията (2005 г. – 93.6%, 2004 г. – 95.1%).
В централната администрация броят на реално заетите щатове е 52,368 и представлява
91.3% от щатната численост на ЦА (За 2006 г. – 92.9% от щатната численост на ЦА). От
заетите щатове в ЦА 54.1% са заети по служебно правоотношение (47.5% през 2006 г.).
В структурите на териториалната администрация през 2007 г. са заети 31,575 щата, което
представлява 93.1% от щатната численост на ТА. По служебно правоотношение са заети 9,792
(31% от всички заети в ТА), което е съпоставимо с дяла им през предходния отчетен период –
31.4%. През настоящия отчетен период в структурите на ТА са заети 87.2% от всички щатове
по СПО (89.0% за 2006 г.).
5. Служители в администрацията до тридесетгодишна възраст
5.1. Процент на служители в администрацията на възраст до 30 години
Делът на най-младите служители – на възраст до 30 години е 12.1% от реално заетите в
администрацията през 2007 г. В последните три години се наблюдава постоянен, макар и
минимален, спад на дяла на най-младите, който през 2005 г. е 13.3%, а през 2006 г. – 13.0%.
В общинска администрация относителният дял на младите служители при реално
заетите остава без съществена промяна през последните три години (11.3% за 2006 г., 11.7% за
2005 г. и 11.0% за 2004 г.), като през 2007 г. се отчита спад и младите служители достигат
10.7% от реално заетите в този вид администрации.
В структурите на централна администрация през 2007 г. се отбелязва спад на
относителния дял на младите служители, като те са 13.1% от реално заетите, докато една
година по-рано делът им е 14.6%. В изпълнителните агенции за поредна година делът им е под
средния – 12.1% при 12.7% за 2006 г. В администрациите на различните министерства, 18.4%
от заетите са служители на възраст до 30 години (19.8% за 2006 г.).
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Служители в администрацията по възрастови групи (в процент)
4%

Общинска админисрация
2007

11%

Общинска администрация
2006

11%

28%

32%

25%

28%

32%

от 31 до 40 г.
от 41 до 50 г.

4%
24%

до 30 г.

от 51 до 60 г.
над 60 г.

2%

Общинска админисрация
2005

16%

Областна администрация
2007

16%

25%

31%

27%

4%
23%

25%

33%

3%

Областна администрация
2006

19%

26%

33%

18%

1%

Областна администрация
2005

14%

24%

35%

26%

3%

Централна
администрация 2007

23%

29%

32%

13%

3%

Централна
администрация 2006

14%

34%

28%

31%

30%

21%
2%

Централна
администрация 2005

16%

21%

5.2. Процент на служители в администрацията на възраст до 30 години, назначени
на ръководни длъжности
Прави впечатление, че в период от три отчетни години (от 2005 г. до 2007 г.) делът на
младите служители, назначени на ръководна длъжност по служебно правоотношение,
ежегодно спада. Докато през 2005 г. общо 5.1% от ръководните длъжности по СПО са заети от
служители на възраст до 30 години, през 2006 г. делът им спада до 2.8%, а през настоящата
година 1.9% от ръководните длъжности по СПО се заемат от служители на възраст до 30
години.
до 30 г.

Длъжности по СПО, разпределени по възрастови групи (в процент)
3%

Експертни - общо - 2007
г.

17%

34%

27%

от 31 до 40 г.
от 41 до 50 г.

20%

от 51 до 60 г.
3%

Експертни - общо - 2006
г.

16%

34%

26.35%

над 60 г.

21%
2%

Експертни - общо - 2005
г.

16%

30%

31.02%

20%
4%

Ръководни - общо - 2007
2%
г.

24%

36.75%

33%
5%

Ръководни - общо - 2006
3%
г.

26%

35.56%

31%
4%

Ръководни - общо - 2005
г.

5%

26%

35.93%

30%

При ръководните длъжности, определени за заемане по ТПО делът на младите през
настоящия отчетен период се запазва почти без промяна (2.8%), след регистрирания
значителен спад през предходната отчетна година (2.9% за 2006 г. при 4,6% за 2005 г.).
Тенденция към спад на дяловете се наблюдава при експертните длъжности по трудово
правоотношение при служителите на възраст под 30 години. През 2007 г. общо 12.6% от тези
длъжности се заемат от млади служители, докато една година по-рано този дял е 13.9%. През
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2005 г. 15.5% от експертните длъжности по ТПО се заемат от служители в посочената
възрастова група.

до 30 г.

Длъжности по ТПО, разпределени по възрастови групи (в процент)

от 31 до 40 г.
2%

Експертни - общо - 2007 г.

13%

29%

30%

от 51 до 60 г.

26%
2%

Експертни - общо - 2006 г.

14%

31%

30%

23%

29%

23%

от 41 до 50 г.
над 60 г.

2%

Експертни - общо - 2005 г.

16%

30%

8%

Ръководни - общо - 2007 г. 3%

23%

35%

31%
10%

Ръководни - общо - 2006 г. 3%

20%

33%

33%
9%

Ръководни - общо - 2005 г.

4%

21%

32%

33%

Младите ръководители на възраст до 30 години са 1.6%, колкото са били и през
предходния отчетен период (2.7% за 2006 г. и 5.1%. за 2005 г., 4.5% за 2004 г.).
5.3. Процент служители в администрацията на възраст до 30 години, назначени на
експертни длъжности
През 2007 г е установена положителна промяна, свързана с младите служители на
възраст до 30 години, която сочи че делът им при експертните длъжности по СПО нараства
След като в продължение на три години средно 16.0% от тези длъжности се заемат от млади
служители, през 2007 г. те заемат 16.7% от длъжностите за експерти в държавната
администрация, определени за заемане по СПО.
Подобно и на останалите видове администрации през 2007 г и в структурите на
общинските администрации най-малко са ръководителите на възраст до 30 години – 3.1% при
3.4% през 2006 г.
Общо в структурите на държавната администрация служителите на възраст до 30
години, заемащи експертни длъжности през 2007 г., са 14.7% при 14.9% за 2006 г. и с един
процент по-малко от 2005 г.
Висок е и процентът на най-младите (21 - 30 г.), които през 2007 г. заемат 20.6% от
експертните длъжности в областните администрации. Въпреки това е необходимо да се
отбележи, че за втора поредна отчетна година техният дял спада значително (23.9% за 2006 г.,
26.1% за 2005 г.). Като извод следва да се изтъкне, че областните администрации остават типа
административни структури с най-голям процент младежи, назначени на експертни
длъжности.
Най-младите служители на експертна длъжност (21 - 30 г.) са 15.3% в структурите на
централната администрация при дял от 15.2% през предходната отчетна година и 14.2% в
общинските администрации (15.4% за 2006 г.).
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6. Служители, осъществили мобилност в администрацията
През 2007 г. общо 186 експертни длъжности в държавната администрация са заети чрез
механизма за постоянна мобилност (чл. 81 от ЗДСл), което е 77.8% от всички длъжности,
заети по този начин (112 броя и 73.2% за предходната отчетна година). Броят на лицата,
назначени чрез мобилност представляват 2.2% от назначените лица на щатна длъжност.
Само 53 служители са назначени на ръководна длъжност чрез механизмите за
постоянна мобилност (по чл. 81 от ЗДСл), което е 2.0% от всички.
Общо 185 длъжности са заети чрез постоянна мобилност, от които 30 ръководни и 155
експертни. Данните за 2006 г. са, както следва – общо 95 длъжности, от които 18 ръководни и
95 експертни.
В структурите на териториалната администрация чрез постоянна мобилност са заети 54
длъжности, от които 23 ръководни и 31 експертни.
7. Служители, осъществили кариерно израстване
7.1. Повишаване в ранг
Общият брой на държавните служители, повишени в следващ по-висок ранг, е 2,863.
От тях 2,263 са повишени в период на три години (по чл. 31. ал. 1 от НУРАСДА), а 600 са
повишени в следващия по-висок ранг преди тригодишния период по чл. 31., ал. 1, тъй като при
атестиране са получили обща оценка на изпълнението на длъжността 1 „Изключително
изпълнение”.
За разлика от 2006 г., когато най-много ръководни и експертни длъжности в
структурите на териториалната администрация са заети чрез конкурсна процедура (39.2% от
всички ръководни длъжности и 58.9% от експертните длъжности), през настоящата година
механизмът използван най-често е повишението в ранг. Над половината от ръководните
длъжности в този тип структури – 51.6% са заети чрез повишение в ранг, както и 38.7% от
длъжностите за експерти.
7.2. Повишаване в длъжност
Най-малко ръководни длъжности са заети чрез повишение в длъжност – 490 или 18.3%
от всички новоназначени ръководители (при 512 и 25.0% за 2006 г.).
По нива на администрация – централна и териториална, разпределението при заемането
на свободните длъжности, е следното:
В структурите от централната администрация през 2007 г. са заети общо 8,565
длъжности за държавни служители, като чрез повишение в длъжност са заети – 353
ръководни и 1,030 експертни длъжности.
В структурите от териториалната администрация на изпълнителната власт са заети
общо 2,282 длъжности за държавни служители. Чрез повишение в длъжност през отчетната
година са заети 137 ръководни и 184 експертни длъжности.
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7.3. Подобряване подбора на персонал и системата за кариерно развитие в
българската държавна служба
През м. ноември 2006 г. се подписа Споразумение между ИПАЕИ и Института по
публична администрация (ИПА) в Дъблин, Ирландия. С него двете страни се ангажират да
осъществят съвместен проект: „Подобряване подбора на персонал и системата за кариерно
развитие в българската държавна служба”. Целта на проекта е създаването на ясни правила за
израстване в кариерата, което е обвързано с оценката на изпълнението на служителите и
преминатите обучения и квалификации.
Проектът се финализира през м. декември 2007 г., като на организираната
заключителна среща експертите от ирландска страна представиха доклад, а така също и
наръчник „Добри практики в провеждането на конкурси за наемане и повишение”, в които е
направен анализ на действащата система за управление на човешките ресурси в държавната
администрация и са систематизирани предложения за промени.
8. Внедрени системи за планиране на нуждите от човешки ресурси и от
приемственост
През разглеждания период общо 12.4% от администрациите (министерства, областни
администрации и общински администрации), които са изпратили своите отчети в
регламентирания срок, декларират, че имат разработени собствени системи за планиране на
нуждите от човешки ресурси и от приемственост. От тях 9.2% са общински администрации,
2.4% областни администрации и 0.8% министерства.
Относителния дял на внедрените системи за планиране, в рамките на отчелите се
администрации, е 8.0%, в т. ч. 6.0% в общинските администрации, 1.2% в областните
администрации и 0.8% в министерствата.
Посредством приемственост през 2007 г. в държавната администрация са назначени 132
служителя. Броят на служителите, назначени в общинска администрация, е най- голям – 108.
На второ място са министерствата с 14 назначени служители, следвани от областните
администрации, където чрез приемственост са назначени 10 служители. Данните са общо за
служителите в държавната администрация, независимо от правоотношението, по което са
назначени (служебно или трудово).
В резултат на обобщените данни по индикаторите от Мониторинга за изпълнение на
Стратегията за управление на човешките ресурси в държавната администрация става ясно, че
една твърде малка част от административните структури имат разработени и внедрени
системи за планиране на нуждите от човешки ресурси за приемственост на служителите.
От направения извод идва необходимостта от търсене на такива модели и обучение на
служителите по управление на човешките ресурси за работа с тях, както и разработването и
предлагането на механизъм за внедряването им в държавната администрация.
9. Текучество на държавните служители – прекратени служебни правоотношения
и новоназначени служители
През 2006 г. текучеството е 12.2% като това се отнася само за служителите по служебно
правоотношение. През 2007 г. текучеството е 13.2% (11.89 % в централната и 15.3% в
териториалната администрация). Данните са общо за служителите в държавната
администрация, независимо от правоотношението, по което са назначени (служебно или
трудово). За служителите, назначени по служебно правоотношение текучеството е 11.6 %, т.е.
за тази група е налице понижение с 0.6 пункта спрямо предходната година.
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Не може да бъде направено сравнение за текучеството общо, поради
несъпоставимостта на информацията, набирана в база данни през 2006 г. и 2007 г. за Доклада
за състоянието на администрацията. Това ще бъде възможно през следващите години от
периода.
През 2007 г. са прекратени общо 4,432 служебни правоотношения, като през 2006 г.
те са 4,119, а през 2005 г. техният брой е 2,225.
През отчетната година общо 204 служебни правоотношения са прекратени на общо
основание (чл. 103, ал. 1 от ЗДСл), от тях поради завръщане на замествания служител – 12,
поради преминаване в друга администрация – 5, поради изтичане на срока, за който е назначен
държавният служител – 4, поради несъвместимост по чл. 7, ал. 2 от ЗДСл – 2, при
невъзможност на държавния служител да изпълнява възложената му работа, поради трайно
загубена работоспособност – 4, по взаимно съгласие – 98. На други основания са прекратени
79 служебни правоотношения.
През 2007 г. по взаимно съгласие са прекратени 98 СПО (48.03% от всички прекратени
на общо основание служебни правоотношения), от тях 47 броя в структурите на централната
администрация. Най-много са прекратените по взаимно съгласие служебни правоотношения в
Специалната куриерска служба – 9, Агенцията по кадастъра – 5, в Министерството на
земеделието и продоволствието – 3 и в Министерството на икономиката и енергетиката – 3.
В структурите на териториалната администрация по взаимно съгласие са прекратени 51
служебни правоотношения.
Поради едностранно прекратяване на служебното правоотношение от страна на
държавния служител (чл. 105 от ЗДСл), през отчетната година са прекратени общо 500
служебни правоотношения (293 за 2006 г. и 211 за 2005 г.). От тях 421 са в централната и 129
са в териториалната администрация. Най-много са прекратените на това основание
правоотношения в изпълнителните агенции – 147 (само в Агенция по заетостта са 71), след тях
са в министерствата – 122 (Министерството на земеделието и продоволствието – 30,
Министерството на труда и социалната политика – 22) и административни структури,
създадени със Закон – 71. Най-често в структури от териториалната администрация са
прекратени по едно до три служебни правоотношения по чл. 105 от ЗДСл.
През 2007 г. едностранно от органа по назначаване с предизвестие (чл.106 от Закона за
държавния служител) са прекратени общо 536 служебни правоотношения, докато през 2006 г
на това основание са прекратени общо 900 служебни правоотношения (331 за 2005 г.). В
централната администрация са прекратени 426 правоотношения (801 за 2006 г. и 296 за 2005
г.). Това са 9.6% от общия брой на прекратените през 2007 г. служебни правоотношения,
докато през миналата отчетна година, те съставляват 19.5% от тях, а през 2005 г. са 13.3%. В
структурите на териториалната администрация на това основание са прекратени 110 СПО (99
за 2006 г. и 35 за 2005 г.).
През отчетната година, на основание чл. 106 от ЗДСл са прекратени 36 служебни
правоотношения с директори, при 44 за 2006 г. и 36 за 2005 г.; 52 с началници на отдели, при
92 през 2006 г. и 34 през 2005 г.; 37 с началници на сектори, при 51 през 2006 г. и 25 през 2005
г. и 354 с експерти, докато през 2006 г. на това основание са прекратени 719 правоотношения с
експерти и 236 през 2005 г. Налице е тенденцията за намаляване на броя на прекратените СПО
с директорите. През 2005 г. те са 1.6% от общия брой на прекратените през годината служебни
правоотношения, докато през настоящата година те са 0.4%. Но най-голям брой на
прекратените служебни правоотношения продължават да бъдат с експерти в административни
структури, създадени със Закон, изпълнителните агенции, министерствата, специализираните
териториални администрации и общинските администрации.

Министерство на държавната администрация и административната реформа

страница 19

Доклад за изпълнение на Стратегията за управление на човешките ресурси
в държавната администрация през 2007 г.

Поради съкращаване на длъжността са прекратени 169 правоотношения, от които 148
са в централната администрация и 21 са в териториалната администрация. По този начин през
2007 г. са прекратени 3.9% от всички прекратени през годината служебни правоотношения.
Техният дял през 2006 г. е 13.8% и през 2005 г. е 4.1%.
Поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през отчетната
година са прекратени общо 366 служебни правоотношения, от които 278 са в централната
администрация и 88 в териториалната администрация.
Едностранно от органа по назначаване, без предизвестие (чл. 107 от Закона за
държавния служител) са прекратени общо 126 служебни правоотношения (при 86 през 2006 г.
и 142 през 2005 г.), от които 19 с директори (21 за 2006 г. и 42 за 2005 г.), 16 с началници на
отдели (21 за 2006 г.), 10 с началници на сектори (4 за 2006 г. и 8 за 2005 г.) и 63 с експерти
(година по-рано те са 38, а през 2005 г. са 70). Общо в структурите на централната
администрация са прекратени 110 правоотношения, а в териториалната администрация са
прекратени 32.
През 2007 г. е отчетено, че 170 служебни правоотношения са прекратени по
инициатива на органа по назначаване срещу уговорено обезщетение (чл. 107а от ЗДСл), което
прави 3.8% от всички прекратени СПО (за 2006 г. те са 89). От посочената разпоредба в
структурите на териториалната администрация се възползват предимно общинските
администрации, където по този ред са прекратени 104 служебни правоотношения. В
структурите на централната администрация на това основание най-много са прекратени в
изпълнителните агенции – 18.
В рамките на 2007 г. общият брой на случаите, при които със съдебно решение се стига
до възстановяване на прекратеното служебно правоотношение, е 124 (145 за 2006 г. и 147 за
2005 г.), 45 от които са в териториалната и 79 – в централната администрация. От тях 78 са
реално възстановени на държавна служба, от които 17 в структурите на териториалната
администрация и 61 в централната администрация. През 2006 г. 74 служители са реално
възстановени на държавна служба, 21 в структури на териториалната администрация, а 53 в
централната администрация.
10. Гъвкаво работно време в администрациите
През 2006 г. с Наредбата за общите правила за организация на административното
обслужване се предостави възможност на административните органи да организират
дейността си по начин, осигуряващ обслужването на потребителите на административните
услуги на едно място, лесно за намиране и в удобно време. В този смисъл работното време на
звената за административно обслужване трябва да е не по-кратко от това на съответната
администрация и да осигурява непрекъснат режим на работа с потребителите в рамките на
обявеното за звеното работно време.
Въвеждането на система за гъвкаво работно време позволява на администрациите да
осигурят непрекъснато обслужване на гражданите и бизнеса и допринася за превръщането на
държавната администрация в модерна, професионална и отговорна администрация, като се
прави опит за максимално отстраняване на бюрократичните бариери. Това води до
повишаване нивото на удовлетвореност сред потребителите на административни услуги и
постигане на европейско качество на обслужване.
Прави впечатление ниският относителен дял на администрациите въвели система за
гъвкаво работно време при административното обслужване на гражданите и бизнеса. От друга
страна се наблюдава неразбиране на термина „гъвкаво работно време”.
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В рамките на определения срок (30 март 2008 г.) са изпратени 251 заверени отчета за
дейностите на административните структури по прилагането на Плана за изпълнение на
Стратегията за управление на човешките ресурси, в т. ч. Министерски съвет, 16 министерства,
24 областни администрации и 210 общински администрации.
Според подадените данни 35.5% от администрациите прилагат гъвкаво работно време
като този дял е най-голям в общинските администрации – 29.1%. Трябва да се отбележи, че
относителния дял на министерствата и областните администрации, прилагащи гъвкаво
работно време, са равни – 3.2% в министерствата и 3.2% в областните администрации.
Повечето от тези администрации, заявили, че прилагат гъвкаво работно време, считат
за достатъчно ако приемните часове на звената за административно обслужване не съвпада с
установеното работно време на администрацията.
Според отчетите, подадени от общините Кюстендил и Трекляно (област Кюстендил),
всички служители в съответните общински администрации работят по система за гъвкаво
работно време. В отчетните данни не се съдържа информация за характеристиките на
системата.
През отчетния период 654 служители от държавната администрация работят на гъвкаво
работно време. По този показател отново превес имат служителите от общинска
администрация – 523, при съответно 115 служели от министерствата и 16 служители от
областна администрация.
От извършения анализ може да се направи извода, че е необходимо да се разгърне
разяснителна кампания сред представителите на държавната администрация, където да бъде
пояснена същността на гъвкавото работно време, в рамките на публичния сектор, както и
предимствата от прилагането му не само за гражданите и бизнеса, но и за самите служители от
администрацията.
Необходимо е да се предприемат действия, които да стимулират администрациите за
въвеждане на гъвкаво работно време на звената за административно обслужване.
11. Степен на мотивираност на държавните служители
11.1. Степен на мотивираност на служителите
По отношение на мотивацията на служителите, работещи в държавната администрация,
през 2007 г. не е извършено проучване.
През 2008 г. по Проект „Подобряване на политиката по управление на човешките
ресурси”, финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма
„Административен капацитет”, е предвидено да се осъществи проучване сред служителите в
администрацията за степента на тяхната мотивираност при изпълнение на служебните им
ангажименти. Резултатите от проучването ще бъдат представени публично.
11.2. Мотивация на младите служители
Предвид най-често срещаните проблеми, пред които са изправени структурите от
държавната администрация (липса на кандидати с подходящите качества – образование,
трудов и професионален опит, както и ниското заплащане в сферата на държавната
администрация в сравнение с реалния сектор), е особено важно да се направи преглед на
методите за мотивация на младите служители.
От общо 552 администрации, 252 мотивират своите млади служители, като им
предоставят ясна перспектива за служебно развитие. Това е 45.7% от всички администрации и
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е най-ниският отчетен резултат за период от три години, по-нисък дори в сравнение с 2005 г.
(58.1% през 2006 г. и 48.8% за 2005 г.). Структурите от централната администрация в поголяма степен разчитат на този фактор за мотивация на своите служители – 48.3% при 45.0%
от структурите на ТА. Една година по-рано обаче тези дялове са били съответно 61.7% за
структурите от ЦДА и 58.1% за тези от ТА.
Други 473 администрации са посочили обучението като фактор, с който да мотивират
младите служители (85.7% за 2007 г., 75.9% за 2006 г. и 42.0% за 2005 г.). В по-голяма степен
структурите от ТА разчитат на обученията като на фактор, с който да мотивират своите
служители – 88.1% (77.3% за предходната отчетна година), но и за структурите от ЦДА
именно обученията са най-доброто средство, с което разполагат, за да повишат мотивацията
на своите служители – 76.7% (69.6%).
През 2007 г. спада делът на администрациите (общо и по тип), които преценяват, че
предлагат добро заплащане на своите служители, с което да ги мотивират за добро изпълнение
на поставените им задачи. Докато през 2006 г. 16.8% от администрациите считат, че
осигуреното от тях възнаграждение е мотивиращ фактор, през настоящата година такъв е
отговора на 12.9% от тях. При това структурите от ЦДА са далеч по-скептични през 2007 г. –
12.9% срещу почти една пета от тях през предходната (19.3%). Интересно е да се отбележи, че
през 2007 г. дяловете на администрациите от ЦДА и ТА, които смятат, че осигуреното
възнаграждение е добър мотивиращ фактор, са съпоставими – 12.8% от ТА (16.2% за
предходната).
Предоставянето на добри условия за работа, в т. ч. и осигуряване на добър
микроклимат, оптимални технологична и информационна обезпеченост, системи и механизми
за професионална подкрепа и развитие, също се използват като фактори за мотивация на
служителите в различни административни структури. Нещо повече, според администрациите,
това е вторият по важност фактор (след възможностите за обучение), с който разполагат, за да
мотивират своите служители. На това мнение са общо 64% от администрациите, като делът на
структурите от ТА е над средния – 65.8%, докато този на структурите от ЦДА е 56.9%.
Сред администрациите съществува практика командировките извън България също да
се използват като мотивиращ фактор. Макар, че общо 9.9% от администрациите, попълнили
отчетни доклади през 2007 г. казват, че използват задграничните командировки, за да
мотивират своите служители, в структурите от ТА това е по-скоро рядкост (5.9%), докато в
рамките на централната администрация е честа практика – 25.0% от тези структури отговарят,
че през отчетния период са командировали свои служители като форма на мотивация.
Различните администрации реализират разнообразни форми за допълнително
материално стимулиране, разработване на системи за награди за образцово изпълнение на
служебни задължения, а също и схеми за допълнително стимулиране за постигнати високи
резултати. Продължава използването на възможностите за участие в семинари, в работни
групи и комисии, работа по проекти (при допълнително заплащане за тези участия) като
инструмент за мотивация на изявените служители в администрацията. Прилагат се методи и
практики за изграждане на екипна култура сред служителите на дадена администрация, както
и за формиране и поддържане на микроклимат, който осигурява психологически комфорт за
работа.
Не бива да се пренебрегва и факта, че не рядко страхът от загубата на работното място
също се явява като фактор, който се използва при търсенето на начини и механизми за
„мотивиране” на служителите. Особено силно това се отнася до малките населени места и
структурите на териториалната администрация на изпълнителната власт:
• „През 2007 г. единствена мотивация за служителите беше, че са на работа.” –
Общинска администрация – Тервел
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• „Безработицата и трудното намиране на подходяща работа е основен мотив.” –
Общинска администрация – Роман
• „Служители с висше образование и добра квалификация трудно се мотивират за
работа в малките администрации. Перспективите за служебно развитие, заплащане и
материално стимулиране не ги удовлетворяват. Безработицата в региона остава основната им
мотивация.” Общинска администрация – Николаево.
На този фон възможностите за обучение на служителите и очертаването на
перспективи за кариерно развитие – професионално (развитие на компетентността и уменията
на служителите) и служебно (израстване в службата чрез хоризонтална и вертикална
мобилност), остават едни от малкото универсални и общодостъпни инструменти за мотивация
на служителите в държавната администрация. При това администрациите съзнават взаимната
обвързаност между обучението на техните служители и перспективите за кариерно развитие.
12. Служители, преминали различни форми на обучения
12.1. Брой обучени служители
По обобщени данни от административните структури броят на служителите,
преминали обучение е 63,771 (75.1% от всички заети в администрацията). От тях 44,233 са от
централната (52.1% от заетите) и 19,538 от териториалната администрация (23,0% от заетите).
В структурите на централната администрация най-много са обучените служители от
административните структури, създадени със закон (23.7% от всички заети) и от
изпълнителните агенции (16% от заетите). При териториалната администрация най-голям
брой служители са обучени в общините (15.6% от заетите).
Броят на служителите, преминали обучение с продължителност повече от един
месец през 2007 г. е общо 4,775 (3,566 бр. – 74.7% от централната администрация и 1,209
бр. – 25.3% от териториалната). Преобладаващ е броят на служителите от
министерствата – 2,716 бр., от административните структури, създадени със закон – 540
бр. и от изпълнителните агенции – 173 бр. Година по-рано, общият брой на тези
служители е 3,335, разпределени, както следва: 2,476 (74.0%) от централната
администрация при едва 868 (24.0%) от териториалната.
Законът за държавния служител поставя изискване за обвързаност на обученията с
продължителност над един месец със срока за работа в съответната администрация.
Сравнението с предходните години показва устойчива тенденция към значително намаляване
на служителите, които изпълняват това свое законово задължение. За 2007 г. общият брой на
напусналите служители, преминали обучение за повече от един месец е 116. От тях 36 са от
централната администрация и 80 от териториалната. За сравнение, през 2006 г. общо 81
служители са напуснали държавната администрация, след като са преминали обучение с
продължителност над един месец (42 служители от централната и 39 от териториалната
администрация). Най-голям е броят на напусналите служители от общинската администрация.
В двадесет от тези случаи се стига до възстановяване на средствата за обучение, докато през
2006 г. броят на тези случаи е десет.
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12.2. Обучение на служителите, постъпили за първи път на държавна служба, на
служителите, назначени за първи път на ръководна длъжност и на висшите държавни
служители
ЗДСл поставя изискване за задължително обучение на служителите, постъпили за
първи път на държавна служба, на служителите, назначени за първи път на ръководна
длъжност, както и задължително обучение на висшите държавни служители веднъж годишно.
Това изискване е свързано със запознаване на новопостъпилите с нормативните документи, с
принципите на организацията, структурата, основните функции и съвременните тенденции в
развитието на администрацията.
По данни от Института по публична администрация и европейска интеграция (ИПАЕИ)
през 2007 г. общият брой на преминалите през задължително обучение служители е 1,899. От
тях 1,496 са служители, назначени за първи път на държавна служба, като най-голям е броят
им в структурите на централната администрация. Всички те са преминали курс за
новопостъпили служители „Въведение в държавната служба”. Други 402 служители,
назначени за първи път на ръководна длъжност, са преминали курс „Съвременни управленски
умения”, предназначен за новоназначени ръководители, като са придобили познания за
управлението на организацията и нейните служители, представяне на съвременни подходи в
управлението, формиране на умения за използване на инструменти, които повишават
ефективността в дейността на държавната администрация.
Данните, предоставени от ИПАЕИ за броя на служителите, назначени за първи път на
държавна служба и преминали през задължително обучение, показват, че техният дял нараства
спрямо предходната отчетна година. По данни на администрациите през 2007 г. относителният
им дял е 50.3% от назначените (2,976) в сравнение с 2006 г., когато относителният им дял е
29.4% при 3,381 назначени служители.
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12.3. Специализирано обучение
От преминалите обучение през 2007 г. 63,771 служители, 25,123 (29.6% от реално
заетите) са завършили тясно специализирано обучение. Преобладават служителите от
централната администрация – 22,963 бр. (27.03% от заетите). Според данни от
администрациите, през настоящата година са обучени най-много служители от
административните структури, създадени със закон – 12,460 (19.5% от заетите). На другия
полюс са служителите от структури на териториалната администрация, като обхванатите в
тясно специализирано обучение са само 2,160.
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12.3.1. Обучение по базисни компютърни умения и информационни технологии
По данни, подадени от администрациите, на второ място според броя на обучените
служители е обучението по базисни компютърни умения. През 2007 г. общо 7,579 (11.9% от
всички обучени) служители са повишили своята квалификация. От тях 3,417 (45.0%) са
служители в централната администрация и 4,162 (55.0%) – в териториалната администрация.
През годината общо 3,595 (5.63% от всички обучени) служители са повишили своята
квалификация по други информационни технологии. От тях 2,229 (62.0%) служители работят
в централната администрация, а 1,366 (38.0%) – в териториалната администрация.
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12.3.2. Обучение по управление на проекти
Важно място заемат обученията, насочени към развитие на уменията по управление на
проекти. Общо 3,279 служители са повишили своята квалификация в тази област (5.14% от
всички обучени). От тях 2,406 (73.3%) са от централната администрация.
12.3.3. Обучения, свързани с европейската интеграция
По данни от администрациите през 2007 г. общо 2,250 (3.5% от всички обучени
служители) са включени в обучения, свързани с европейската интеграция и европейския опит.
От тях 1,655 (2.56% от всички обучени) са от структури на централната администрация.
12.3.4. Обучения, свързани
административната дейност

с

правните

регулации

и

организация

на

През отчетната 2007 г. в обучения в сферата на правните регулации и организацията на
административната дейност са включени 2,145 служители или 3.4% (3.7% за 2006 г.).
Обучение по етика и превенция на корупцията са преминали 2,211 служители,
представляващи 3.5%.
12.4. Задължителни курсове и семинари
По данни на Института по публична администрация и европейска интеграция през 2007
г. общо 6,873 служители са преминали задължителни курсове и семинари, целящи:
• Придобиване на систематични знания за европейския интеграционен процес
във връзка с подготовка на българската администрация за работа в условията на членство в ЕС
от служители на централната администрация, анализиране цялостния процес на подготовка на
страната ни за членство и представяне ангажиментите и отговорностите на администрацията в
процеса на интегриране
• Формиране на основни и систематизирани знания за ЕС, ключови фактори за
пълноценно усвояване на финансови средства от ЕС (предназначени за служители от
териториалната администрация)
• Представяне на същността и негативните последици на корупцията за
обществото, основни форми на корупция, методи за противодействие, повишаване личната
ангажираност и отговорност на ръководителите и служителите за превенция на корупцията в
работна среда (предназначен за служители на ръководни и експертни длъжности, работещи в
сфери на дейност с повишен корупционен риск)
• Дистанционна форма на обучение на тема „Новата българска администрация –
гаранция за държавността” – представяне на съвременните тенденции в развитието на
администрацията; систематизиране на знанията и уменията по прилагане на законите в
дейността на администрацията, очертаване ролята и отговорността на всеки експерт в процеса
на модернизация.
12.5. Обучения, организирани по различни проекти на МДААР
По различни проекти на МДААР през 2007 г. са организирани обучения за 51,310
служители:
• Масово обучение по базисни компютърни умения на 22,050 служители от
държавната администрация, съдебната система и системата на МВР
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• Обучени са 10,234 служители по английски език съгласно разработени методика и
критерии и след проведени обществени поръчки в цялата страна
Включването на служителите става след подаване на заявка от страна на
администрацията и след провеждане на входящ тест за определяне на езиковата подготовка. В
края на обучението се полагат финални тестове. Служителите, издържали крайния изпит,
получават сертификат за владеене на английски език, съобразен с изискванията на
Европейската езикова рамка.
• През учебната 2006/2007 г. в изпълнение на подписания Меморандум относно
въвеждане на програма за обучение по испански език са обучени 133 служители от
държавната администрация. Успешно положили изпит са 55 курсисти.
• По сключения Меморандум относно въвеждане на многогодишна програма за
обучение по немски език на служители от българската държавна администрация се обучават
300 служители от държавната администрация в различни градове на страната. През 2007 г.
приключи обучението на други 88 служители
• Тестовете за сертифициране на IT умения са издържали успешно 15,317 служители
от държавната администрация
По време на всяка от фазите на проекта са изградени мрежи от места за обучения и
инструкторски кадри, разработени и/или адаптирани за съответните обучителни програми.
Третата фаза обхваща периода от м. март 2007 г. до м. март 2008 г. Първоначално тя
стартира в Ловеч, Плевен, Варна-град, Варна-област, Велико Търново, Габрово, Враца,
Шумен, Свищов, Сухиндол, Дряново, Червен бряг и Русе. Останалите области в страната са
обхванати след м. септември 2007 г. По време на третия етап е възстановена мрежата от места
за обучения на инструкторски кадри, разработени са нови обучителни програми, имащи за цел
провеждането на засилена подготовка за IT Card сертифициране. Проведено е Методическо
обучение на инструктори по новите учебни програми; създаден е и се поддържа нов уеббазиран портал и база данни за обученията. Обучени са не само служители от държавната
администрация но и магистрати, както и служители от системата на Министерство на
Вътрешните работи. Курсовете са разделени на четири групи, в зависимост от тяхното
стартово ниво.
В допълнение, през м. ноември 2007 г. е изграден обучителен и сертификационен
център в гр. Банкя, който е партньорска инициатива на МДААР, ИПАЕИ и ПРООН. Основна
цел на центъра е да предоставя услуги и да създава условия за подобряване качеството на
работа, квалификацията и преквалификацията на държавни служители от всички ведомства и
държавни сертификационни изпити по компютърна грамотност.
• Обучения по многомодулни специализации за служители от държавната
администрация са преминали общо 1,100 служители в следните висши учебни заведения:
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Бургаски свободен университет, Нов
български университет, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопанска академия
„Димитър Ценов” и Югозападен университет „Неофит Рилски”.
През 2007 г. продължава реализирането на проекта на МДААР, стартирал през 2006 г.,
за обучение на служители от държавната администрация във висши училища в областта на
публичната администрация и управлението.
Обучението се извършва в три тематични области: „Управление на администрацията”,
„Организация на административната дейност и процеси”, „Европейска административна
практика”. Подборът на служителите е на база на конкретните потребности на отделните
администрации, представените документи и личната мотивация на държавните служители за
квалификация и преквалификация. Обучението се осъществява в задочна форма по
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задължителен учебен план, в който са включени задължителни, избираеми и факултативни
дисциплини. Служителите, които успешно преминат обучението в трите модула, имат
възможност, при желание от тяхна страна, да защитят магистърска теза по публична
администрация. Финансирането на първите два модула е от МДААР, третият модул се
заплаща от администрацията, а четвъртият – от самия служител.
• През 2007 г. са проведени и обучения за франкофони. Обучени са общо 35
служители, от които 15 по комуникативни умения в IFAQ и 20 по европейско право. Закупени
са учебници по френски език, съгласно подписания меморандум между правителството на
Република България, Междуправителствената агенция за франкофонията, Френската
република, Великото херцогство Люксембург и Френската общност в Белгия относно
въвеждането на многогодишна програма за обучение по френски език на служители от
българската държавна администрация.
• В други обучения по проекти на МДААР през отчетната година са включени 521
служители от държавната администрация.

Брой обучения, организирани по проекти на МДААР
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Потребностите от обучение са свързани с предизвикателствата пред политическото и
икономическото развитие на страната. Модернизирането на държавната администрация
изисква не само промени, свързани с поведението, ценностите и нормите, но и нова
административна култура и бърза ориентация при определяне на приоритетите при планиране,
разработване и прилагане на държавната политика и работа в условията на членство в ЕС.
Адекватното планиране на обучението осигурява баланса между общата цел на
държавното управление и постоянното усъвършенстване на начините за предоставяне на
качествени услуги на обществото.
13. Усвояване на средствата за обучение
През отчетния период 61.9% от целево предоставените финансови средства са
оползотворени от администрациите за обучение на служителите. Този резултат се запазва в
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сравнение с предходната година и е по-добър в сравнение с 2005 г., когато едва 49.4% от
целево предоставените финансови средства са оползотворени от администрациите за обучение
на служителите.
Средният процент на усвояемост на предвидените в държавния бюджет финансови
средства за обучение в централната администрация е 62.9%, което е по-добър резултат в
сравнение с 2006 г. – 42.7%. По видове администрации, в рамките на централната
администрация с най-висок процент усвоени средства, целево предоставени за обучение, са
администрация на Министерски съвет – 100%, администрации на министерства – 69.4% и
държавни агенции ─ 66.3%, които увеличават процента на усвояване на средствата за
обучение спрямо 2006 г.
В структурите на териториалната администрация на изпълнителната власт средният
процент на усвоените целево предоставени финансови средства е 62.4%, при 69.6% за
предходната година и 54.9% за 2005 г.
Областните администрации са усвоили общо 83.9% от целевите средства за обучение.
Структурите, които отчитат 100% усвояване на целевите средства през 2007 г. са 253
или 45.8% от представилите данни по доклада. За сравнение, през 2005 г. броят на
институциите, усвоили 100% от целевите средства за обучение е 209, което е 38.6% от
администрациите, предоставили данни през отчетната година.
Разпределението по тип администрации показва, че 75.0% от областните
администрации са усвоили изцяло средствата, предоставени целево за обучение на техните
служители. Спрямо 2006 г. и 2005 г., когато дяловете им съответно са 64.3% и 57.1%, налице е
значително нарастване. Нараства дялът и на общинските администрации, които през отчетния
период са усвоили 100% от целевите средства за обучение. Докато през 2005 г. те са 43.1%,
през настоящата година достигат 50.0%. Като цяло е налице нарастване на дяла на
административните структури и от централната държавна администрация, които са усвоили
напълно предоставените целеви средства за обучение – от 41.2% в предходната година, през
настоящата те са 44.7% от всички структури на централната администрация.
Данните показват, че в сравнение с резултатите за предходните години, през
настоящия отчетен период броят и делът на администрациите, успели да усвоят всички
целеви средства нараства.
Структурите, които през 2007 г. нямат усвоени средства, целево предоставени за
обучение на служителите им, са 182 или 33% от всички администрации. Обаче спрямо
предходната година техният брой и дял намалява. През 2006 г. общо 195 административни
структури или 35.7% от предоставилите данни по доклада отговарят, че не са усвоили целево
предоставените им средства за обучение.
През отчетната 2007 г. общо 32 структури от централната администрация (28%) не са
усвоили предоставените средства. През 2006 г. техният дял е 37.7%, а година по-рано е 54.1%.
Само една областна администрация отчита, че през 2007 г. не е усвоила средствата за
обучение (Областна администрация – Плевен), докато през 2005 г. те са 10 (35.0%). При
общинските администрации 80 (18.3%) структури не са усвоили средствата, при 70 (26.7%) за
2006 г. и 95 (36.0%) за 2005 г.
На фона на тези резултати прави впечатление, че през 2007 г. не се наблюдава
увеличение на броя и дяла на администрациите, предвидили и усвоили средства за обучение
от собствените си бюджети. През 2005 г. общо 61.3% от администрациите имат такива
средства и ги усвояват напълно или отчасти, през 2006 г. броят на тези администрации е 330
или 30.3% от всички администрации, а през настоящата отчетна година е 131 или 23.7%. След
значителното нарастване на структурите, предвидили и усвоили средства от собствените си
бюджети при предходен отчетен период (от 44.0% през 2004 г. на 61.3% през 2005 г.) може да
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се направи предположението, че през 2007 г. администрациите са достигнали границата на
своите възможности да отделят собствени средства и да финансират самостоятелно
обучението на своите служители.
Следва да се отбележи, че и през 2007 г има администрации, които не са усвоили
средства за обучение, както от целево предоставените им, така и от предвидените в
собствените им бюджети. Техният брой е общо 91 или 16.5% от всички структури, като 17 от
тях са структури от централната държавна администрация (в това число 5 изпълнителни
агенции, 3 административни структури, създадени със закон, 9 административни структури,
създадени с постановление на МС) и 74 са структури от териториалната държавна
администрация (в това число 48 общински администрации, 6 общински администрации на
райони и 20 специализирани териториални администрации).
Въпреки това, в сравнение с предходен отчетен период, когато общо 138
административни структури (26.0% от всички, предоставили данни по доклада), от които 70 от
централната администрация, 5 областни, 49 общински и 14 общински администрации на
райони не са усвоили никакви средства за обучение на своите служители, резултатите от 2007
г сочат намаление на техния брой до 91 административни структури (16.5% от всички,
предоставили данни по доклада), от които 17 от централната администрация и 74 от
териториалната администрация. Остава необходимостта от задълбочена оценка на нуждите от
обучение с цел ефективно и ефикасно изразходване на бюджетните средства, предназначени
за развитие и усъвършенстване на квалификацията на служителите.
Възприетата в България отворена система за назначаване на държавни служители
предполага постоянен приток на кадри, външни за администрацията, на всички позиции за
държавни служители. Това изисква значителен финансов ресурс за обучение, свързано с
придобиване и развитие на специфична административна компетентност, която е необходима
за работата в държавните институции.
14. Новосъздадени и актуализирани учебни модули и програми, в съответствие с
анализа на потребностите от обучение на служителите
Обучения за прозрачност, достъп до информация, професионална етика и
превенция на корупцията. Национален портал за дистанционно обучение
През 2007 г. е обявена процедура за избор на изпълнител при условията на чл. 2, ал. 1
от НВМОП за допълване на учебните материали, публикувани в създадената от МДААР
виртуална библиотека.
Обект на поръчката е предоставяне на учебни материали по дисциплини от учебните
планове на утвърдените специализации в областта на публичната администрация и
управлението, предвидени за публикуване в създадената от МДААР виртуална библиотека.
Целевата група са служители от всички нива на държавната администрация (централно,
регионално и местно ниво) и от всички длъжностни нива.
Основните цели са:
• Създаване на уеб-базирани курсове по отделни дисциплини от многомодулните
специализации, които да подпомогнат процеса на работа в съответствие със съвременните
изисквания
• Осигуряване на необходимата среда за подготовка на служителите чрез използване
на нови информационни продукти и услуги
• Повишаване квалификацията на служителите в държавната администрация чрез
самообучение
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• Усъвършенстване на системата за постоянно развитие на техните компетентности и
професионални умения
• Реализиране на нов подход за събиране, съхраняване и предоставяне за ползване на
информационни фондове на електронни носители.
Предоставените материали обхващат 74 теми от задължителни и избираеми
дисциплини по трите отделни специализации (модула): „Управление на администрацията”;
„Организация на административната дейност и процеси” и „Европейска административна
практика”, както следва:
•

от първи модул – Управление на администрацията - 16 теми

•

от първи модул – Стратегическо планиране в публичния сектор - 15 теми

•

от втори модул – Управление на човешките ресурси в публичната сфера - 16 теми

• от втори модул – Делови взаимоотношения и комуникативни умения на
служителите в администрацията - 15 теми
• от трети модул – Институционална система на ЕС - 12 теми.
15. Заявени теми за обучение, съгласно каталог на Института по публична
администрация и европейскя интеграция (ИПАЕИ) и участвали служители в обученията
по темите
По проекти на ИПАЕИ и по Каталога на Института през 2007 г. са обучени 7,657
служители по следните водещите теми:
•

Административно обслужване – 1,840 служители

• Структура и политики на Европейския съюз и европейска интеграция и усвояване
на средствата от европейските фондове – 1,252 служители
•

Информационни технологии – 1,416 служители

• Чуждоезиково обучение – 866 служители, в т. ч.: по английски език – 227 души,
немски език – 167 служители, френски език – 444 служители, испански език – 20 души и
италиански език – 8 служители
•
•

Други, включени в конференции и годишни срещи – 242 служители
Обучения по поръчка на администрациите – 168 души

16. Разработени програми за развитие на лидерски способности и служители,
преминали обучения за лидери
16.1. Разработени програми за развитие на лидерски способности
Разработени са пет модула по превенция и противодействие на корупцията
•

новоназначени служители и ръководители

•

работещи в сфери с повишен корупционен риск

• служители в политическите кабинети, висши държавни служители, кметове и
секретари на общини
•

служители от инспекторатите

•

други експерти в държавната администрация
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Модулите по етика и антикорупция са задължителни за всички новопостъпили
държавни служители, за всички новоназначени ръководители и висши държавни служители.
16.2. Обучение на висши държавни служители и членове на политически
кабинети
Общо 237 души, в т. ч. областни управители, заместник областни управители и
секретари на областни администрации, представители на администрацията на МС, заместникминистри са включени в обучения за представяне на институциите на ЕС, структурни фондове
и по прилагане на Административно-процесуалния кодекс, като:
• През м. март 2007 г. е проведено обучение за областни управители, заместник
областни управители и главни секретари на областни администрации, представители на
администрацията на МС, заместник-министри за представяне на институциите на ЕС с
участието на чуждестранни лектори от Комитета на регионите и мениджъри от
представителства на европейски градове и региони в Брюксел. В програмата беше включен и
лекционен курс за Административно-процесуален кодекс – обучени са 117 души
• През м. юни 2007 г. е проведен семинар за областни управители, заместник
областни управители и главни секретари на областни администрации, по време на който са
дискутирани темите: „Структурни фондове – опит от Европа”, „Тук и сега” – засягащи
оперативния мениджмънт на обществените поръчки в контекста на усвояването на средствата
от Структурните фондове и Кохезионния фонд, изготвяне и реализация на проект – стъпки
към успеха. Участвали – 120 души
• Обучени са 130 висши държавни служители по „Презентационни и
комуникационни технологии” в обучение, организирано съвместно с британското посолство
17. Проведени обучения за повишаване на професионалната квалификация на
служителите по човешки ресурси в администрацията и служители, преминали през
обучения за повишаване на квалификацията в сферата на управление на човешките
ресурси в администрацията
Голям интерес предизвикват и обученията, насочени към развитие на управленските
умения и управлението на човешките ресурси. През 2007 г. общо 2,627 служители са
преминали обучения в тази област, което е 4.1% от всички обучени. Прави впечатление,
че темата все още привлича вниманието на служителите в администрацията. През 2007 г. са
обучени 1,988 служители от ЦДА. В предходните години те са 1,731 (2006 г.) и 5,451 (2005 г.).
Докато през 2005 г. служителите от централната държавна администрация са съставлявали
90.0% от общо обучените, през 2006 г. делът им е 76.0%, а през настоящата година – 75.7%.
Съответстващо нараства делът на служителите от структурите на териториалната
администрация.
II. Прилагане на съвременни концепции за управление на качеството в областта
на управлението на човешките ресурси в държавната администрация
1. Въвеждане на Единна информационна система за управление на човешките
ресурси в държавната администрация
По проект по програма ФАР в края на 2005 г. се създаде Единна информационна
система за управление на човешките ресурси в държавната администрация. Това е база
данни, която съдържа информация за всички служители в структурите на администрацията в
цялата страна. Тя позволява уеднаквяване на съхраняваните данни във връзка с досиетата на

Министерство на държавната администрация и административната реформа

страница 32

Доклад за изпълнение на Стратегията за управление на човешките ресурси
в държавната администрация през 2007 г.

служителите, както и получаването и използването на актуална информация за нуждите на
различни изследвания и анализи на национално и местно ниво. Системата беше пилотно
внедрена в 9 администрации (по 3 на национално, регионално и местно ниво). През м. март
2007 г. системата е инсталирана върху специално доставените за целта сървъри. Внедряването
на системата в цялата държавна администрация стартира в началото на м. август 2007 г. и
преминава през отделни етапи. За всеки от етапите се изпраща по електронен път, на
определените за работа със софтуера служители, подробна инструкция с описание на
действията, които трябва да бъдат извършени. До сега са преминали три етапа: „Създаване на
организационна йерархия”, „Въвеждане на данни за служители” и „Назначение – въвеждане на
първи валиден документ”. Изготвен е план за обучение за използването и прилагането на
централизирана информационна система за управление на човешките ресурси, което ще се
извърши през 2008 г. Проведено е обучение на тема „Внедряване ЕИСУЧРДА – разрешаване
на проблеми по първите два етапа и представяне на трети етап”.
2. Разпространение на добри практики и реализиране на инициативи
• Реализирана е среща със служители от звената по човешки ресурси във връзка с
повишаването на тяхната роля и превръщането им в стратегически партньор на ръководството
на организацията.
• През м. ноември 2007 г. е организирана кръгла маса с участието на университети с
програмна акредитация за специалността „Публична администрация”, на която са обсъдени
насоките за бъдещо сътрудничество
• През 2007 г. с поредица от събития, за втори път, беше отбелязан Деня на
служителя в държавната администрация.
Инициатива „Таен клиент”
Инициативата „Таен клиент” представлява система за мониторинг, широко прилагана в
западните частни компании. Приложеният метод за наблюдение на работната среда и
поведението на служителите в администрацията е иновативен подход, целящ получаване на
независима обратна връзка. Наблюдението се осъществява неочаквано, при условия
максимално близки до обичайните, като се извършва чрез попълване на информационна карта
при спазване на принципите за обективност, безпристрастност и коректност на информацията.
Инициативата е проведена в периода 5.05.2007 г. – 6.06.2007 г. от 85 студенти от осем
висши училища (Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Нов български
университет, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Бургаски свободен университет,
Варненски свободен университет, Стопанска академия „Димитър Ценов”, Великотърновски
университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”).
Обхванати са над 350 административни структури, предоставящи услуги на гражданите и
бизнеса, от всички нива – централна, регионална и местна администрация. Извършени са 406
наблюдения в различни видове администрации в 52 населени места от страната, от които 60 в
централна администрация, 14 в областни администрации, 102 в общински администрации, 190
териториални звена на централната администрация и 40 специализирани териториални
администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт.
Ангажирането на студентите е реализирано въз основа на споразумение с
университетите, за което не са извършвани финансови разходи. Чрез включването на млади
хора в наблюдението се цели насърчаване на тяхното участие в инициативи на
администрацията, по-добра информираност за процесите на обслужване, повишаване на
доверието към държавната администрация. Участието на студентите се признава за официален
учебен стаж при качествено и своевременно осъществяване на минимум 5 наблюдения от
всеки отделен студент. Резултатите от проучването са представени на семинар-среща с
Министерство на държавната администрация и административната реформа
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областните управители в края на м. юни 2007 г., като същите показват следните:
Откроени положителни страни:
•

Изградено информационно пространство – 68% от наблюдаваните администрации

•

Създадено и функциониращо звено за административно обслужване – 80%

•

Предоставяне на необходимата информация при запитване на гражданите – 100%

•

Осигурени алтернативни канали за информация – 71%

•

Подредени и поддържани работни места на служителите – 81%

•

Спазване на работното време –83%

•

Делово облекло – 100%

•

Любезни и отзивчиви служители – 93%

Откроени области за подобрение
•

Осигуряване на указателни табели на български и английски език

•

Условия за изчакване при наличие на опашки

•

Идентифициране на служителите с баджове

•

Осигуряване на възможност за запознаване с хартата на клиента

•

Пушене в работните помещения

•

Представяне при телефонен разговор

След обработка на информационните карти е извършена номинация „С лице към
хората” – награда за най-отзивчив и любезен служител, въз основа на вот от студентите за
конкретен служител, проявил изключителна отзивчивост, любезност и внимание при
обслужване на гражданите, който е награден от министъра на държавната администрация и
административната реформа.
На всички администрации, включени в проучването са изпратени индивидуални писма,
в които са посочени конкретните области от работата им, нуждаещи се от подобрение.
•

Конкурси за есе и разработка на теми:

През м. април 2007 г. МДААР обяви конкурс за студентски есета по темите „Моите
очаквания от министъра на държавната администрация и административната реформа”, „С
лице към хората – лицето на държавната администрация”, „Модерна българска администрация
в Европа” и за разработка на тема „Критерии за оценка на професионалната етика в
държавната администрация”. Най-добрите работи са наградени по време на отбелязването на
Деня на служителя в държавната администрация през 2007 г. и са публикувани на сайта на
МДААР. Съдържащите се в есетата предложения ще бъдат взети под внимание за
разработване на правила за номиниране на администрации и служители за нови награди,
свързани с определени добри практики и иновации.
• Конкурс за добра практика в областта на управлението на човешките ресурси в
държавната администрация „Кариера и развитие”.
Конкурсът е посветен на добрите практики в областта на кариерата и развитието
човешкия капитал в държавната администрация. Той откроява постиженията на звената
управление на човешките ресурси, допринасящи за изграждането на добрия авторитет
българската администрация. Представени са 43 добри практики от 16 администрации
всички нива – централна и териториална. Отличени са Министерството на отбраната
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„Система за оценка на постиженията и потенциала” и „Съвет по управление на човешките
ресурси” и Министерството на финансите за разработените „Стратегия за развитие на
човешките ресурси в Министерството на финансите 2007 г. – 2011 г.” и „Ръководство за
планиране на приемствеността”.
ІІІ. Отчетност на административните структури в рамките на Доклада за
изпълнението на Стратегията за управление на човешките ресурси в държавната
администрация
В съответствие с принципите за добро управление – откритост, прозрачност и
отчетност и съгласно т. 9 от „Мониторинга на изпълнение на заложените приоритети и цели в
Стратегията за управление на човешките ресурси в държавната администрация 2006 г. – 2013
г.”, дирекция „Управление на човешките ресурси в държавната администрация” към
Министерство на държавната администрация и административна реформа изготвя ежегодно и
представя на министъра на държавната администрация и административната реформа Доклад
за изпълнението на Стратегията за управление на човешките ресурси в държавната
администрация.
През 2008 г. за първи път, при изготвянето на доклада, се използва създадената
Система за мониторинг на Стратегията за управление на човешките ресурси в държавната
администрация 2006 г. – 2013 г. Тя позволява комбинирането на три източника на информация
с цел набиране на достоверна информация за състоянието на управлението на човешките
ресурси в държавната администрация. (Приложение № 1)
С оглед на изготвянето на Система за мониторинг на Стратегията за управление на
човешките ресурси, бе извършен задълбочен анализ на системата от индикатори, заложени в
Информационната система за попълване на отчетните доклади за състоянието на
администрацията, по които се набира информация относно различни аспекти от дейността на
администрацията. В резултат на това бяха идентифицирани тези от индикаторите, по които
администрациите подават информация относно изпълнението на мерките и дейностите,
свързани с реализацията на политиките по управление на човешките ресурси в държавната
администрация. С оглед изготвянето на настоящия доклад подадените от администрациите
данни в информационната система бяха подложени на първичен анализ, както и на вторичен
анализ в резултат на изготвения Доклад за състоянието на администрацията.
В бъдеще ценен източник на информация ще бъде и Единната информационна система
за управление на човешките ресурси в държавната администрация, която към момента е в
процес на изграждане.
Индикаторите, за които не може да бъде събрана информация от горепосочените
източници, централната и териториална администрация подават необходимата информация в
дирекция „Управление на човешките ресурси в държавната администрация” до 30 март всяка
година.
Този механизъм за събиране на информация е в помощ на изпълнението на целта на
Системата за мониторинг на Стратегията за управление на човешките ресурси в държавната
администрация, като от една страна позволява да се проследят протичащите процеси в
администрацията, да се идентифицират проблемните области, да се анализират причините,
предпоставките и факторите, довели до евентуални промени в изпълнението на приоритетите
и целите на Стратегията, от друга страна е инструмент за формиране на конкретни и
целенасочени препоръки за подобряване на дейността и повишаване на качеството на
изпълнение на заложените приоритети и цели.
Докладът е структуриран в 6 раздела, които отразяват изпълнението на стратегическите
мерки, заложени за конкретната година при управлението на човешките ресурси в държаната
Министерство на държавната администрация и административната реформа
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администрация. В него са включени въпроси касаещи организацията и ефективността на
дейността в сферата на управлението на човешките ресурси, внедряването на системи за
планиране на нуждите от човешки ресурси и приемственост, текучеството на държавните
служители, прилагането на гъвкаво работно време, степента на мотивираност на служителите
в администрацията и различните видове обучения за повишаване квалификацията на
служителите.
Елементите на доклада, касаещи системите за планиране на нуждите от човешки
ресурси и приемственост, и гъвкавото работно време в администрациите, е обобщена
информация, подадена от 251 структури (от общо 300, от които е била поискана информация)
на изпълнителната власт. Отчети са представили 17 структури от централната администрация
и 234 структури от териториалната администрация.
Сравненията по отделните раздели са изготвени въз основа на информация, събрана с
настоящия доклад, както и на база предишни годишни доклади. При представянето на данните
е използван подход за относителен дял, който дава възможност да се определят критериите за
сравнение през следващите отчетни периоди.
IV.

Наблюдавани положителни тенденции

• Нарастване на броя на длъжностите, определени за заемане по служебно
правоотношение и по трудово правоотношение, заети чрез конкурсна процедура
През 2007 г. общият брой на заетите, чрез конкурсна процедура, длъжности нараства с
25.7% спрямо 2006 г., броят на заетите чрез конкурсна процедура длъжности по СПО
нарастват с 23%, а нарастването при длъжностите по ТПО е с 48%
• През 2007 г. посредством централизирания конкурс за младши експерти, в
структурите на централната и териториалната администрация, са назначени 78 млади
специалисти, при планирани 50.
• Спада темпът на нарастване на щатната численост на администрацията през 2007 г.
спрямо 2006 г.
• Нарастване през настоящата година на относителния дял на щатните бройки,
определени за заемане по служебно правоотношение (СПО)
• Областните администрации са административните структури с най-голям процент
младежи, назначени на експертни длъжности
• Намаляване дяла на административните структури за периода 2005 г. – 2007 г.,
които нямат усвоени средства, целево предоставени за обучение на служителите им (182 или
33% от всички администрации през 2007 г, 195 или 35.7% за 2006 г. и 248 или 45.8% за 2005
г.).
• Увеличение на броя на служителите, преминали обучение с продължителност
повече от един месец спрямо 2006 г., съответно 4,775 души (2007 г.) и 3,335 души (2006 г.).
V.

Идентифициране на проблемните области

• Тенденция към постоянен (макар и минимален) спад на дяла на най-младите спрямо
общия брой на заетите в администрацията (12.1% за 2007 г., 13.0% за 2006 г., 13.3% за 2005 г.)
• Намаляване дяла на младите служители назначени на ръководна длъжност по
служебно правоотношение (1.9% за 2007 г., 2.8% за 2006 г., 5.1% за 2005 г.)
• Намаление на относителния дял на служителите на възраст под 30 години,
назначени на експертна длъжност по ТПО (12.6% за 2007 г., 13.9% за 2006 г., 15.5% за 2005 г.)
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• Спад на относителния дял на младите служители в структурите на централната
администрация (13.1% от реално заетите през 2007 г., 14.6% за 2006 г.)
• През годината най-често заемането на ръководни длъжности в структурите на
централната администрация е извършвано с повишение в ранг. Тези резултати могат да се
тълкуват като отказ (в определена степен) на администрациите от привличане на външни хора
за заемане на вакантни ръководни длъжности в техните структури
• Малка част от административните структури имат разработени и внедрени системи
за планиране на нуждите от човешки ресурси за приемственост на служителите
• През 2007 текучеството в структурите на държавната администрация е 13.7%, като
през този период са прекратени общо 4,432 служебни правоотношения, докато през 2006 те са
4,119, а през 2005 г. – 2,225
• Много малка част от администрациите прилагат гъвкаво работно време. При
анализа на данните се установява неразбиране на термина „гъвкаво работно време”
• Намалява броят и делът на администрациите, предвидили и усвоили средства за
обучение от собствените си бюджети. След значителното нарастване на структурите,
предвидили и усвоили средства от собствените си бюджети през периода 2004 г. - 2005 г.
може да се направи предположението, че през 2007 г. администрациите са достигнали
границата на своите възможности да отделят собствени средства и да финансират
самостоятелно обучението на своите служители
VI. Препоръки за подобряване на дейността и повишаване на качеството на
изпълнение на приоритетите и целите на Стратегията
• Да се насърчи обучението по прилагане на конкурсната процедура за подбор на
държавни служители с акцент върху избора на начин за провеждане на конкурса
• Да се стимулират администрациите за въвеждане на гъвкаво работно време на
звената за административно обслужване
• Да се създадат условия в структурите на териториалната и централната
администрация за оптимално използване на предвидените средства за повишаване
квалификацията на служителите
• Да се насърчи чуждоезиковото обучение на служителите с оглед членството на
България в Европейския съюз и необходимостта от разработване и управление на проекти,
финансирани от чужди донори
• Разработване на механизми за задържане и мотивиране на младите хора за работа в
държавната администрация
• Проучване, разработване и внедряване на системи за планиране на нуждите от
човешки ресурси за приемственост на служителите
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Приложение № 1
Източници на информация за отчитане и анализ на различните индикатори за
изпълнение на Стратегията за управление на човешките ресурси в държавната
администрация 2006 – 2013 г.
№

Индикатор за изпълнение

Мерна единица

1.

Брой заети длъжности за държавни
служители през годината, заети чрез
конкурсна процедура

2,840

2.

Брой назначени младши експерти от
централизирания конкурс за младши
експерти
Брой развити стажантски програми в
административните структури

78

3.

2

4.

Брой наети стажанти в
администрациите

1,286

5.

Относителен дял на служителите по
служебно отношения в държавната
администрация спрямо общия брой
служители назначени в
администрацията
Процент служители в администрацията
до тридесетгодишна възраст, спрямо
общия брой служители

45.5

Процент служители, осъществили
мобилност в централна, областна и
общинска администрация за 12 месеца,
спрямо общия брой служители
Процент служители, осъществили
кариерно израстване (повишаване в
длъжност) за 12 месеца, спрямо общия
брой служители
Брой внедрени системи за планиране на
нуждите от човешки ресурси за
приемственост на служителите – брой
назначени служители на ключови
позиции, чрез приемственост
Текучество на държавните служители
през годината – брой прекратени
служебни правоотношения и
новоназначени служители
Брой администрации прилагащи
гъвкаво работно време

0.3

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Брой служители, работещи на гъвкаво

(38,106 бр.)
12.1

15.7

20 внедрени
системи
132 души назначени
чрез приемственост
13,2

89
654

Източник на
информация
Доклад за
състоянието на
държавната
администрация
ИПАЕИ
Централна и
териториална
администрация
Министерства,
областни и общински
администрации
Доклад за
състоянието на
държавната
администрация
Доклад за
състоянието на
държавната
администрация
Доклад за
състоянието на
държавната
администрация
Доклад за
състоянието на
държавната
администрация
Министерства,
областни и общински
администрации
Доклад за
състоянието на
държавната
администрация
Министерства,
областни и общински
администрации
Министерства,
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Доклад за изпълнение на Стратегията за управление на човешките ресурси
в държавната администрация през 2007 г.

работно време
Относителен дял на служителите,
преминали различни форми на
обучения, от общия брой на
служителите за годината
Усвояване на целевите средствата за
обучение

75.1

Брой нови семинари проведени от
ИПАЕИ
Брой проведени обучения по различни
теми за обучение, съгласно каталог на
ИПАЕИ
Брой участвали служители в обучения
по темите съгласно каталог на ИПАЕИ

100

областни и общински
администрации
Доклад за
състоянието на
държавната
администрация
Доклад за
състоянието на
държавната
администрация
ИПАЕИ

125

ИПАЕИ

7,654

18.

Разработени нови програми за развитие
на лидерски способности и умения

1

19.

Брой служители, преминали обучения
за лидери
Брой служители, които са преминали
през обучения за повишаване на
професионалната квалификация в
сферата на управление на човешките
ресурси в администрацията

2,293

Доклад за
състоянието на
държавната
администрация
Централна и
териториална
администрация
ИПАЕИ

13.

14.

15.
16.

17.

20.

61.85%

2,627

Доклад за
състоянието на
държавната
администрация
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