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За включване в оперативната програма Дата: 1 август 2016 г.
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Контакт за въпроси: Ваня Новакова
1. Дефиниране на проблема:

Телефон: 02/940 36 14

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които оправдават нормативната промяна.
Нормативните задължения на засегнатите от изменението на нормативния
акт административни структури не се изпълняват, тъй като липсват съответните
длъжности в нормативната уредба. Проблемът е породен от липсата на съответствие
между законовите разпоредби, предвидили длъжностите и подзаконовата
нормативна уредба, уреждаща изискванията за тяхното заемане. Това от своя страна
се явява и пречка за обявяване на съответните конкурси.
Съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за администрацията (ЗА) държавните
служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, заемат длъжности,
чиито наименования се определят в Класификатора на длъжностите в
администрацията (КДА). В Класификатора се посочват и разпределението на
длъжностите по длъжностни нива, минималните изисквания за заемането на всяка
длъжност и вида на правоотношението, по което тя се заема.
Длъжностните наименования, както и минималните изисквания за заемане на
длъжността имат широко приложение при обявяването на конкурси, при
допускането на кандидати до конкурс, при осъществяването на мобилност и при
други процеси в управлението на човешките ресурси в държавната администрация.
Едно от условията за назначаване на държавен служител, предвидено в Закона за
държавния служител е лицето да отговаря на специфичните изисквания, предвидени
в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
Изменения в специалните закони през последните години въвеждат както
нови длъжностни наименования, така и промени по отношение на някои функции,
отговорности и минимални изисквания за заемане на конкретни длъжности.
Предвид разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от ЗА се проявява несъответствие между
уредбата на законово и на подзаконово ниво.
1.2. Опишете какви са проблемите в приложението на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на
ново. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или въвеждане на нови
технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа

и др.)
Липсата на нормативно регламентиране на определени длъжности в КДА
води до проблеми с легитимността и правомощията на длъжностните лица.
По дефиниция, длъжност в администрацията е нормативно определена
позиция, която се заема по служебно или по трудово правоотношение, въз основа на
определени изисквания и критерии, свързана е с конкретен вид дейност на лицето,
което я заема, и се изразява в система от функции, задължения и изисквания,
утвърдени с длъжностна характеристика.
Невъзможността за заемането на длъжност, която не е посочена в КДА, е
пречка за безпрепятственото осъществяване на конкретната административна
дейност.
Липсата в КДА на предвидените в специалните закони длъжностни
наименования и минимални изисквания, е пречка за заемането на тези длъжности
чрез назначаване, преназначаване или по някой от другите способи, предвидени в
нормативната уредба.
1.3. Посочете дали са изготвени последващи оценки на нормативния акт или
анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Същността на акта не предполага изготвянето на последващи оценки. Чрез
Класификатора на длъжностите в администрацията не се осъществява директно
регулиране на стопанската дейност и не настъпват значителни последици за
обществото, поради тази причина не се е налагало изготвянето на последваща
оценка на въздействието.
2. Цели: Посочете целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и
измерим начин и график за тяхното постигане. Съответстват ли целите на
действащата стратегическа рамка?
1. Осигуряване на безпрепятствено изпълнение на функциите на длъжности,
предвидени в специални закони, които не са включени в момента в КДА
чрез пълно съответствие с нормативната уредба.
2. Постигане на съответствие между законовата и подзаконовата нормативна
рамка.
След влизането в сила на акта целите ще бъдат изпълнени еднократно. Няма
да бъде налице постепенно изпълнение на заложените цели.
3. Идентифициране на заинтересованите страни: Посочете всички потенциални
засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или
косвено въздействие (бизнес
в
дадена
област/всички
предприемачи,
неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи,
др.).
Преки заинтересовани страни
1. Потенциални кандидати за заемане на длъжност в държавната
администрация – вътрешни и външни;
2. Органи на власт и администрации, които ги подпомагат;
3. Конкретните органи – министърът на правосъдието; министърът на
образованието и науката, министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията; председателят на държавната агенция

„Електронно управление“, изпълнителният директор на Агенцията по
вписванията; управителят на Националната здравноосигурителна каса;
изпълнителният директор на ИА „Морска администрация“;
4. Служители от звената по управление на човешките ресурси в държавната
администрация;
5. Органите, осъществяващи контрол по спазването на законодателството,
свързано с държавната служба (ИА „Главна инспекция по труда“, Сметна
палата и др.) и инспекторатите, осъществяващи вътрешноадминистративен
контрол.
Косвени заинтересовани страни:
1. Гражданите и бизнеса като потребители на административни услуги.

4. Варианти на действие: Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни
възможни варианти на действие от страна на държавата, включително и варианта
„без намеса“.
При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти,
различни от вариант „без намеса“ и предложеният вариант за приемане на
измененията в КДА.
По своята същност КДА не осъществява регулиране на стопанските субекти и
поради тази причина вариантите са само два – 1, Вариант 1 „Без намеса“ и Вариант 2
„Промени в КДА“. Всякакъв друг междинен вариант би бил неизпълнение на
нормативни актове от по-високо ниво.
Вариант за действие 1 „Без намеса“:
При този вариант ще продължи да се наблюдава:
 неизпълнение на нормативно регламентирани задължения на
администрацията;
 невъзможност за безпрепятствено осъществяване на конкретни дейности
от администрацията;
 продължаваща липса на легитимността и ограничени правомощия на
органи и длъжностни лица;
 невъзможност за провеждане на конкурси за уредените в специални
закони специфични длъжности;
 продължаващо несъответствие на подзаконовата нормативна уредба със
законите на страната.
Вариант за действие 2 „Промени в КДА“:
При този вариант ще бъдат осигурени:
 изпълнението на нормативно регламентирани задължения на
администрацията;
 безпрепятственото
осъществяване
на
конкретни
дейности
от
администрацията;
 легитимността на действията и необходимите правомощия на органи и
длъжностни лица;
 необходимите предпоставки за провеждане на конкурси за уредените в
специални закони специфични длъжности;

 съответствието на подзаконовата нормативна уредба със законите на
страната.
Измененията в Класификатора на длъжностите предвиждат:
 изменения в изискванията за длъжностите в инспектората към министъра
на правосъдието по Закона за съдебната власт (ЗСВ) – „главен инспектор“ и
„инспектор“, произтичащи от измененията на чл. 374, ал. 3 и 5 от ЗСВ;
 изменение на длъжностното наименование „началник на регионален
инспекторат по образованието“, произтичащо от Закона за
предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г.
 позициониране на длъжността „финансов инспектор по Закона за частните
съдебни изпълнители“ в коректното длъжностно ниво съгласно
критериите, определени в Наредбата за прилагане на КДА и определяне на
по-висок минимален изискуем ранг за заемането й;
 въвеждане на длъжности за разследващи инспектори в четири степени на
основание чл. 115и, ал. 1 и 3 и чл. 115к от Закона за железопътния
транспорт, на чл. 16ж от Закона за гражданското въздухоплаване и чл. 79
от Кодекса за търговското корабоплаване;
 въвеждане на специфични длъжности в съответствие с разпоредбите на
Закона за електронните съобщения (ЗЕС):
– на основание чл. 303 от ЗЕС – длъжността „началник на съобщителен
обект със специално предназначение“;
– на основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗЕС – длъжностите „главен инженер“,
„старши инженер“, „инженер“, „старши техник“, „техник“;
 въвеждане на длъжността „длъжностно лице по търговска регистрация“ –
на основание чл. 19 от Закона за търговския регистър;
 въвеждане на длъжността „служител по сигурността на автоматизирани
информационни системи“ – на основание чл. 92 от Закона за защита на
класифицираната информация;
 въвеждане на длъжността „контрольор в районна здравноосигурителна
каса“ – на основание чл. 72, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване;
 въвеждане на длъжностите „капитан“ и „механик“ – на основание чл. 87
от Кодекса на търговското корабоплаване;
 заличаване като длъжност за държавен служител на длъжността „директор
на юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията“ – в
съответствие с разпоредбата на чл. 19, ал. 4, т. 4 от Закона за
администрацията;
 промяна на наименованията на административни структури – Комисия за
отнемане на незаконно придобито имущество и Комисия за енергийно и
водно регулиране, както и редакционни изменения.
Предвид същността на предложения за изменение нормативен акт, не е
възможно решаване на проблема в рамките на съществуващата нормативна уредба.
5. Разходи: Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значими
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи за идентифицираните заинтересовани

страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи се очаква
да бъдат второстепенни, и кои да са значителни.
Вариант за действие 1 „Без намеса“:
Разходите за заинтересованите страни са следните:
1. Потенциални кандидати за заемане на длъжност в държавната
администрация – вътрешни и външни:
- лишаване от възможност за професионална реализация на
професионалистите, които ще отговарят на тези условия;
2. Органи на власт и администрации, които ги подпомагат, включително
конкретните органи:
- продължаваща неефективност на органите, чиито администрация следва да
изпълняват дейности от служители на предвидените длъжности;
- поддържане на предпоставки за съдебно оспорване на актовете на
служителите, които в момента изпълняват подобни длъжности в разрез с
предписаното в специалните закони;
- продължаващи практики за запълване на длъжностната неосигуреност с
други длъжности, налични в съответните администрации;
- продължаваща невъзможност за цялостно осигуряване с необходимата
експертиза за изпълнението на мисията на институциите.
3. Служители от звената по управление на човешките ресурси в
държавната администрация:
- продължаваща невъзможност за организиране на конкурси.
4. Контролните органи по въпросите на държавната служба:
- поддържане на възможността от констатации едновременно за
неефективност на институциите, неизпълнение на законодателството и
невъзможността за даване на предписания за отстраняване на несъответствията, тъй
като промените в КДА не са от компетентността на съответните органи.
Вариант за действие 2 „Промени в КДА“:
1. Потенциални кандидати за заемане на длъжност в държавната
администрация – вътрешни и външни:
- няма
2. Органи на власт и администрации, които ги подпомагат, включително
конкретните органи:
- административни разходи за изготвяне на длъжностни характеристики,
промени в длъжностното разписание и поименното разписание и вътрешни правила
за организация на определени дейности, в които следва да бъдат включени
съответните длъжности;
3. Служители от звената по управление на човешките ресурси в
държавната администрация:
- разходи за изготвяне на съответните вътрешни актове и за провеждане на
конкурси за назначаване на служители;
4. Контролните органи по въпросите на държавната служба:
- няма.
6. Ползи: Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значими
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за

идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на
предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с
формулираните цели.
Вариант за действие 1 „Без намеса“:
1. Потенциални кандидати за заемане на длъжност в държавната
администрация – вътрешни и външни:
- няма;
2. Органи на власт и администрации, които ги подпомагат, включително
конкретните органи:
- спестяване на евентуални административни разходи за изготвяне на
длъжностни характеристики, промени в длъжностното разписание и поименното
разписание и вътрешни правила за организация на определени дейности, в които
следва да бъдат включени съответните длъжности;
3. Служители от звената по управление на човешките ресурси в
държавната администрация:
- спестяване на евентуални разходи за изготвяне на съответните вътрешни
актове и за провеждане на конкурси за назначаване на служители
4. Контролните органи по въпросите на държавната служба:
- няма.
Вариант за действие 2 „Промени в КДА“:
1. Потенциални кандидати за заемане на длъжност в държавната
администрация – вътрешни и външни:
- възможност за професионална реализация;
- възможност за отстояване на правата си при съмнения за опорочена
процедура за провеждане на конкурс;
2. Органи на власт и администрации, които ги подпомагат, включително
конкретните органи:
- повишаване на ефективността на органите и администрациите, които ги
подпомагат;
- премахване на предпоставки за съдебно оспорване на актовете на
служителите, които в момента изпълняват подобни длъжности в разрез с
предписаното в специалните закони;
- осигуряване на пълния, установен в закона набор от длъжности, които да
реализират дейността на съответните администрации;
- прекратяване на практики за нестандартни решения за запълване на липсата
на съответните длъжности;
- осигуряване на необходимата експертиза за изпълнението на мисията на
институциите.
3. Служители от звената по управление на човешките ресурси в
държавната администрация:
- в контекста на ползите за органите, които подпомагат; специфични ползи
само за тях няма;
4. Контролните органи по въпросите на държавната служба:
- осъществяване на пълноценен контрол (законност, ефективност и т.н);
- възможност за предписания, насочени към съответната администрация

7. Потенциални рискове: Посочете възможните рискове от приемането на
нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.
Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 2
„Промяна в КДА“
8. Административната тежест:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
☒ Няма ефект
Ще има единствено административни разходи по изготвяне и приемане на акта,
което е част от предвиденото в длъжностните характеристики на ангажираните
служители и от правомощията на органите.
9. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП):
☐ Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
☒ Няма ефект
10. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието:
☐ Да
☒ Не
11. Обществени консултации: Обобщете най-важните въпроси за обществените
консултации, посочете индикативен график за тяхното провеждането и видовете
консултационни процедури.
Извършени са предварителни онлайн обществени консултации за срок от 30 дни (от
28 април до 27 май 2016 г.) на Портала за обществени консултации.
Получени са две становища по официален път (публикувани на портала за
обществени консултации). Становищата са отразени в проекта на КДА.
Предстоящи консултации:
Ще бъде извършена онлайн обществена консултация на Портала за обществени
консултации за срок от 20 дни. Начало на консултацията – 3 август 2016 г.
Промените в КДА ще бъдат разгледани от Съвета за административната реформа,
който е консултативен орган на Министерския съвет при координацията на
правителствената политика в областта на държавната администрация. Решенията на
съвета могат да бъдат проследявани тук.
Справката за отразените становища ще бъде публикувана на Портала за обществени
консултации.
12. Подпис на отговорното лице
Телефон 02/940 36 14 мейл: v.novakova@government.bg
Тази оценка на въздействието аргументирано представя вероятните ефекти от
предложеното действие.
Име и длъжност: Ваня Новакова, държавен експерт, дирекция „Модернизация на
администрацията“
Дата: 1 август 2016 г.
Подпис: /п/

