Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при
публикуването на интернет страницата на ДАНС и на Портала за обществени
консултации на проект на Наредба № І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания,
условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална
сигурност“ (обн., ДВ, бр. 90 от 2015 г., изм. и доп. бр. 18 от 2017 г.).
По проекта, при публикуването му по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за
нормативните актове /ЗНА/, е получено становище от Съюза на одиторите от Сметната
палата, представлявано от Ангел Иванов Ангелов. В становището е посочено, че се
налага изцяло нов закон и цялостен подход към/за регламентация реда на ДАНС. Според
становището, предложеното изследване на интелектуалните способности трябва да
обхване всички служители и ръководители на агенцията като има и елиминаторен
характер. В становището са развити разсъждения към изискванията по отношение на
образованието, което би следвало да имат кандидатите и служителите на ДАНС,
включително и по отношение на председателя на агенцията.
По така изразеното становище, агенцията изразява следните мотиви, поради
които същото не следва да бъде прието:
Препоръчаният нов закон, уреждащ дейността на ДАНС, не е предмет на
обсъждане по чл. 26, ал. 3 от ЗНА. Що се отнася до препоръката, че изследването на
интелектуалните способности следва да обхване всички служители и ръководители на
агенцията, като има елиминаторен характер, следва да се посочи, че обсъжданата
наредба предвижда такова изследване по отношение на всички служители, още преди
изменението и допълването й с предложения нормативен акт.
С оглед на нормативните изисквания, от създаването на агенцията през 2008
г. до момента, всички назначени служители са били подложени на психологическо
изследване, включващо и изследване на интелектуалните им способности, като на
държавна служба са били назначавани само тези, които успешно са го преминали.
По повод на разсъжденията за образователната квалификация на кандидатите
и служителите на ДАНС следва да се има предвид, че действащата редакция на
обсъжданата наредба съдържа разпоредба, кандидатите за държавна служба в агенцията
да имат завършено образование и придобита минимална образователноквалификационна степен, определени в Класификатора на длъжностите в ДАНС.
Класификаторът на длъжностите в ДАНС, съобразно чл. 44, ал. 3 от ЗДАНС, се
утвърждава от председателя на агенцията. В съответствие с разпоредбата на чл. 44, ал. 3
от ЗДАНС към момента е издадена заповед № ЧР-з-189 от 27.04.2016 г. за утвърждаване
на Класификатор на длъжностите в Държавна агенция „Национална сигурност“, обн.,
ДВ, бр. 42 от 3.06.2016 г., в който са определени минималната образователна степен за
всяка една от длъжностите в агенцията, включително и за ръководните. Ето защо,
разсъжденията относно образователната квалификация в становището на Съюза на
одиторите от Сметната палата са неотносими към предложения нормативен акт.
Предвид изложеното, коментарите по повод на проекта на нормативен акт са
несъстоятелни, поради което проектът на акт няма да бъде съобразен с тях.

