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Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на Института по
публична администрация

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на
Института по публична администрация (ИПА).
Предлаганите промени произтичат от Закона за изменение и допълнение на
Закона за държавния служител (обнародван ДВ бр. 57 от 22 юли 2016 г.), като целта им
е да се осигури съответствие на уредбата на законово и подзаконово ниво във връзка с
измененията в текстовете на чл. 10е, ал. 1 и чл. 35, чл. 35а и чл. 35б от ЗДСл.
В проекта са отразени новите функции на ИПА (в сила от 01.10.2019 г.),
произтичащи от измененията в чл. 10д, ал. 1 и 2 от ЗДСл, свързани с организиране и
логистично осигуряване на централизирания етап на конкурсите за държавни
служители, както и с преминаването на централизирани тестове при първо заемане на
ръководна длъжност от държавен служител чрез преназначаване (чл. 82 от ЗДСл) или
преминаване на държавна служба в друга администрация (чл. 81а на ЗДСл). Въведени
са по-прецизните понятия „обучение за служебно и професионално развитие“, вместо
използвания досега термин „повишаване на квалификацията и преквалификация“, в
съответствие с чл. 35, ал. 1 от ЗДСл.
Във функциите на ИПА е отразено разширяването на обхвата на
централизираните конкурси по чл. 10е, ал. 1 от ЗДСл – за длъжности за държавни
служители, за заемането на които няма изисквания за професионален опит.
В съответствие с разпоредбите на чл. 35а от ЗДСл. и с цел по-ефективно
управление Управителният съвет като орган на управление на института отпада и се
създава Програмен съвет като помощен орган, който да осигурява съгласуваност
между политиката за развитие на държавната администрация и дейността на института.

Разписан е начинът за поименното определяне на членовете на съвета, функциите му и
правилата за неговата работа.
Отразени са и промените във възможните форми на обучение на висшите
държавни служители(чл. 35б, ал. 4 от ЗДСл).
Отменени са чл. чл. 21, 22 и 23, тъй като подробно описват реда за организиране
и осъществяване на документооборота на института, които са уредени с вътрешни
правила.
Прецизирани са и някои функции на двете структурни звена във връзка с
осигуряване на качествено обучение, подбор на лектори и др.
Предложените промени няма да доведат до увеличаване на числеността на
персонала на ИПА.
Проектът на постановление не транспонира разпоредби на правото на
Европейския съюз, поради което не е приложена таблица за съответствие с
европейското право.
На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове проектът на
Постановление на Министерския съвет и докладът към него са публикувани на
Портала за обществени консултации.
Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на
Устройствения правилник на ИПА е съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като
получените становища са отразени в приложената справка.
Предложените промени няма да окажат пряко или косвено въздействие върху
държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка, съгласно чл. 35,
ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с гореизложеното предлагам Министерския съвет да приеме проекта
на Постановление за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Института
по публична администрация.
Приложения:
1. Проект на Постановление за приемане на Устройствен правилник на
Института по публична администрация;
2. Съобщение за средствата за масово осведомяване;
3. Финансова обосновка – само за Министерството на финансите;
4. Частична предварителна оценка на въздействието:
5. Становище по частичната предварителна оценка на въздействието;
6. Съгласувателни становища и справка за отразяването им.

С уважение,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ :
(Томислав Дончев)
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