РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
_______________________________________________________________________________

Проект!
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ….
от ………..2018 г.
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Института по публична
администрация, приет с Постановление № 44 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ,
бр.19 от 11.03.2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В алинея 1 думите „за повишаване на професионалната квалификация и
преквалификация“ се заменят с думите „за професионално развитие и с провеждане или
организиране обучения на висши държавни служители, съгласно чл. 35б, ал. 4 от Закона за
държавния служител.“.
2. Текстът на алинея 2 се изменя както следва:
„(2) Институтът организира и провежда задължително обучение за служебно
развитие на постъпилите за първи път на държавна служба и на назначените за първи път на
ръководна длъжност държавни служители, съгласно чл. 35б, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за
държавния служител.“
3. В алинея 3 думите „ал. 6“ се заменят с думите „ал. 8“.
§ 2. В чл. 4 се създава нова алинея 5 със следния текст:
„(5) (в сила от 01.10.2019 год.) Институтът по публична администрация организира
централизирания етап на конкурса по чл. 10д, ал. 1 и 2 от ЗДСл. както и теста по чл. 81а, ал.
5 и по чл. 82, ал. 1, изречение второ от ЗДСл.“
§ 3. Досегашната алинея 5 става алинея 6 със следният текст:
„(6) Институтът по публична администрация организира провеждането на
централизиран конкурс за длъжности за държавни служители, за заемането на които няма
изисквания за професионален опит, и централизиран конкурс по чл. 9а, ал. 2 от ЗДСл по
реда на наредбата по чл. 10ж, ал. 1.“
§ 4. Алинеи 6, 7, 8, 9 и 10 стават алинеи 7, 8, 9, 10 и 11.
§ 5. Отменя Раздел I от Глава втора „ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ“
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§ 6. В чл. 10, алинея 1 думите „професионалната квалификация и преквалификация“
се заменят с думите „обучение за професионално и служебно развитие“
§ 7. Създава се нов Раздел III към Глава втора „ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ“ с нов
член 10а със следния текст:
„Чл. 10а. (1) Към Института по публична администрация се създава Програмен
съвет, който осъществява осигуряването на съгласуваност между политиката за развитие на
държавната администрация и дейността на Института.
(2) Програмният съвет се състои от 5 членове - председателя на Съвета за
административна реформа или определен от него представител, главния секретар на
Министерския съвет или определен от него представител, изпълнителния директор на
Института по публична администрация и двама представители на научно-експертната
общност.
(3) Поименният състав на Програмния съвет се определя със Заповед на министър председателя.
(4) Изпълнителният директор на Института по публична администрация е
председател на Програмния съвет по право.
(5) Програмният съвет по предложение на изпълнителния директор:
1. разглежда и одобрява програмите за обучения на Института;
2. разглежда и одобрява ежегодните цели за дейността на Института.“
(6) Програмният съвет се свиква най-малко веднъж на шест месеца. Заседанията се
свикват от председателя на Програмния съвет или по инициатива на трима от членовете му.
Уведомяването за заседание се извършва чрез писмена покана или по електронна поща до
членовете на Програмния съвет най-малко 10 дни преди датата на заседанието. Към
поканата се прилага дневният ред за заседанието и евентуално постъпили по дневния ред
писмени материали.
(7) Член на Програмния съвет се освобождава:
1. по предложение на председателя на САР, главния секретар на Министерския
съвет за членовете предложени от тях;
2. по предложение на изпълнителния директор за представителите на научноекспертната общност
3. при влязла в сила присъда за извършено умишлено престъпление от общ
характер;
4. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6
месеца;
(8) Заседанията на Програмния съвет са редовни, когато присъстват най-малко две
трети от неговите членове. Решенията се вземат с мнозинство от половината плюс един от
присъстващите членове на Програмния съвет.
(9) За заседанията на Програмния съвет се води протокол, който се подписва от
всички присъствали членове.“
§ 8. В чл. 11, ал. 1 се променя както следва:
1. Точка 15 се отменя.
2. В точка 16 думите „управителния съвет“ се заменят с думите „Програмния съвет“.
3. Текстът на точка 17 се променя както следва: „17. обсъжда с Администрацията на
Министерския съвет разходите за провеждане на централизирани конкурси за
длъжности за държавни служители, за заемането на които няма изисквания за
професионален опит, конкурси по чл. 9а, ал. 2 от ЗДСл. и организира
провеждането им.“
4. В точка 18 думата „система“ се заменя с думите „вътрешни правила и стандарти“.
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§ 9. Текстът на чл. 15, ал. 1, т. 19 се променя както следва: „Организира и координира
информационното обслужване на института.“
§ 10. В чл. 17, ал. 1, т. 4 думите „както и обучение на висшите държавни служители
съгласно чл. 35б, ал. 2 ЗДСл.“ се заменят с думите „и провежда или организира обучение на
висши държавни служители съгласно чл.35б, ал.4 от ЗДСл.“.
§ 11. В чл. 17, ал. 1, т. 5 думите „повишаване на професионалната квалификация“ се
заменят с думите „професионално развитие“.
§ 12. В чл. 17, ал. 1, т. 8 думите „обучение за“ се заменят с думите „ подбора и
обучението на“.
§ 13. В чл. 17, ал. 1, т. 17 думите „младши експерти“ се заменят с думите „държавни
служители, за заемането на които няма изисквания за професионален опит“.
§ 14. В чл. 17, ал. 1, т. 19 думите „управителен съвет“ се заменят с думите
„Програмен съвет“.
§ 15. Чл. 21, чл. 22 и чл. 23 се отменят.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 16. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен
вестник”.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Бойко Борисов )
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
(Веселин Даков)
__________________________________________________________________________
Изпълнителен директор на
Института по публична администрация:
(Павел Иванов)
Юрисконсулт:
(Бойка Стоилова)
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