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М И Н И С Т Е Р С К И

С Ъ В Е Т
Проект

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от

№

2019 година

ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА КОНКУРСИТЕ И ПОДБОРА ПРИ
МОБИЛНОСТ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т

С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

§ 1. Приема Наредба за конкурсите и подбора при мобилност на държавни
служители.

Преходни и заключителни разпоредби
§

2.

В

Наредбата

за

студентските

стажове

в

държавната

администрация, приета с Постановление № 189 на Министерския съвет от 2014 г.
(обн., ДВ, бр. 58 от 2014 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9:

а) създава се нова ал. 2:
„(2) Профилът на студентите в портала се поддържа за срок от 5 години от
датата на първоначалната регистрация, след което се изтрива“;
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б) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно 3 и 4.
2. В Приложение № 1 към чл. 14, ал. 1 преди думите „(наименование на
висшето училище)“ се добавя „електронна поща …….., телефон …………,
регистрационен

номер

в

Портала

за

студентски

стажове

в

държавната

администрация………….“.
§ 3.

В Наредбата за стипендиантската програма в държавната

администрация, приета с Постановление № 28 на Министерския съвет от 2017 г.
(обн., ДВ, бр. 12 от 2017 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 2 накрая се добавя ново изречение: „Координаторът е
администратор за стипендиантската програма в Портала за работа в държавната
администрация“.
2. В чл. 6, ал. 2 след думите „заповедта по ал. 1“ се добавя „на Портала за
работа в държавната администрация и“, а след думите „се публикува“ се добавя
„информация и/или“.
3. В чл. 7, ал. 1 след думите „обявените изисквания“ се добавя „се
регистрират на Портала за работа в държавната администрация и“.
4. В чл. 21:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Данните от споразумението се въвеждат от съответната администрация
на Портала в раздела за информация за стипендианта“.
5. В параграф 2 от Преходните и заключителните разпоредби думите „1
януари 2018 г.“ се заменят с „1 октомври 2019 г.“.
6. В Приложение № 8 към чл. 21, ал. 1 „Споразумение за провеждане на
стипендиантска програма“:
а) преди думите „(наименование на висшето училище)“ се добавя
„електронна поща …….., телефон …………, персонален идентификационен номер
(ПИН) в Портала за работа в държавната администрация………….“.
б) текстът на чл. 10 се изменя така: „Чл. 10. Стипендиантът се задължава в
… срок след завършване на висшето си образование да се яви на централизирания
етап на конкурса за постъпване на работа в държавната администрация. Не по-късно
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от ... след завършване на висшето си образование стипендиантът се задължава да
постъпи на работа по служебно правоотношение“.
§ 4. В Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на
служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на
Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп. бр. 27 от 2013
г.), се правят следните допълнения:
1. В чл. 15 се създава ал. 2 със следния текст:
„(2) Служителите в държавната администрация, с изключение на заемащите
технически длъжности, следва да притежават дигитална компетентност и да прилагат
в работата си компютърни умения. Определението, както и поведението, отговарящо
на изискванията, и неприемливото поведение са посочени в рамка на дигиталната
компетентност съгласно приложение № 1а към чл. 15.“

2. Създава се Приложение № 1а към чл. 15:
„
Рамка на дигитална компетентност
Наименование Определение
Поведение, отговарящо на
изискванията
Дигитална
Знания и умения Създава цифрово съдържание
компетентност за обработка на
(текст, таблици, изображения) в
информация,
поне един формат чрез дигитални
създаване на
инструменти
и
редактира
съдържание,
съдържание, създадено от други.
дигитална
комуникация и
сигурност, които
са необходими
за успешно
Запазва, съхранява, повторно
изпълнение на
ползва файлове и съдържание и
длъжността
ги споделя с помощта на
съответните инструменти.

Неприемливо поведение
Има затруднения при
създаването на цифрово
съдържание (текст, таблици,
изображения) в поне един
формат чрез дигитални
инструменти и редактирането
съдържание, създадено от
други.
Трудно се справя със
запазването, съхраняването,
повторното ползване на
файлове и съдържание и
споделянето им с помощта на
съответните инструменти.

Търси информация онлайн чрез
Затруднява се при търсенето на
търсачки, познава и прилага
информация онлайн чрез
правилата в тази област.
търсачки, не познава и прилага
правилата в тази област.
Прилага и променя функции и
Често има затруднения при
настройки
на
софтуер
и
прилагането и промяната на
приложения, които ползва.
функции и настройки на

4
софтуер и приложения, които
ползва.
Осъществява дигитална
комуникация чрез използване на
функции и инструменти,
в съответствие с приложимите
правила..

Трудно използва функции и
инструменти при
осъществяване на дигитална
комуникация, не познава и
прилага съответните правила.

Демонстрира знания и умения за Демонстрира незадоволително
решаване на рутинни дигитални равнище на знания и умения за
проблеми.
решаване на рутинни
дигитални проблеми.
Информира и търси подкрепа за Не информира своевременно и
решаване
на
по-сложни не търси подкрепа за решаване
дигитални проблеми.
на по-сложни дигитални
проблеми.
Познава и прилага правилата за Демонстрира незадоволително
информационна
сигурност, равнище на знания и умения в
съобразно длъжността си.
областта на информационната
сигурност, съобразно
длъжността си.

§ 5. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
(обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.;
попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от
2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8,
49, 58, 67, 76 и 94 от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от 2015 г., бр. 2, 8, 49 и 91 от 2016 г., бр.
12, 30, 39, 45, 63 и 68 от 2017 г., бр. 2 и 70 от 2018 г. и бр. 1, 3, 12, 46 и 57 от 2019 г.), в
чл. 77б ал. 4 се изменя така:
„(4)
Дирекция „Модернизация на администрацията" отговаря за
поддържането на порталите за обществени консултации, за работа в държавната
администрация и за студентски стажове в държавната администрация и за
платформите за достъп до обществена информация и за провеждане на тестове във
връзка с централизирания етап на конкурса за назначаване на държавни служители“.
§

6.

В

Устройствения

правилник

на

Института

по

публична

администрация, приет с Постановление № 44 на Министерския съвет от 2016 г.
(обн., ДВ, бр. 19 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2018 г.)
допълнения“
1. В чл. 11, ал. 1:
а) създават се нови точки 24-26:

се правят следните
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„24. определя квестори за провеждане на централизирания етап на
конкурси за държавни служители след проверка на интегритета им и преминато
специализирано обучение.
25. осигурява тестови центрове за провеждане на централизирания етап на
конкурси за държавни служители.
26. осигурява администратори на зали за провеждане на централизирания
етап на конкурси за държавни служители.“;
б) досегашната т. 24 става т. 27.
2. В чл. 15, ал. 1 се създават точки 21 и 22:
„21. организира системното наблюдение на портала jobs.government.bg и
платформата за провеждане на тестове във връзка с централизирания етап на конкурси
за държавни служители и оказва съдействие на системните администратори от АМС
при възникнали проблеми.
22. съдейства за осигуряване на тестови центрове за провеждане на
централизирания етап на конкурси за държавни служители.“
3. В чл. 17, ал. 1, т. 20 се създават букви „и“ и „к“:
„и)

съдейства

за

осигуряване

на

квестори

за

провеждане

на

централизирания етап на конкурси за държавни служители като предоставя
специализирано обучение за преминалите теста за проверка на интегритета кандидати;
к) осигурява дейностите по администриране на зали и разпределение на
квестори за провеждане на централизирания етап на конкурси за държавни
служители.“
§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2019 г.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Бойко Борисов)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(Веселин Даков)

