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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 приемане на Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на
държавни служители.
През 2016 г. бяха приети изменения на Закона за държавния служител (ЗДСл), обн. ДВ
бр. 57 от 22 юли 2016 г., които влизат в сила на 1 октомври 2019 г. Промените адресират
подобряване на обективността и качеството на подбора на държавни служители чрез
въвеждането на централизиран и децентрализиран етап на конкурса при постъпване на
държавна служба, както и развитие на мобилността.
Организирането на централизирания етап е възложено на Института по публична
администрация (ИПА) и ще се провежда чрез тестове за определяне нивото на общите
компетентности и на основните познания, необходими за заемането на държавна служба, като
е задължителен за всички кандидати за държавна служба – новоназначени и повишени за първи
път на ръководна длъжност. Децентрализираният етап е за определяне нивото на специфичните
компетентности и професионалните и деловите качества на кандидатите, необходими за
заемане на конкретната длъжност и се провежда от конкурсната комисия в съответната
администрация. Кандидатите, които не са преминали успешно централизирания етап не се
допускат до децентрализирания етап.
По отношение на мобилността законът предвиди осигуряване на прозрачност и
въвеждане на принципа на конкуренция при подбор на кандидатите.
При провежданите към настоящия момент процедури за подбор на служители в
държавната администрация е идентифицирана слабост, свързана с обективността при
оценяването на
общите компетентности на кандидатите от конкурсната комисия,
характеризиращи поведението на служителя в работна среда (например: работа в екип,
ориентация към резултат, фокус към клиента). Определянето на нивото им за всеки кандидат е
трудно, тъй като за надеждната и обективна преценка се изисква наличие на специализирани
инструменти и специфичен капацитет за интерпретиране на резултатите. Такива инструменти
бяха разработени по проект „Подобряване на ефективността на подбора на служители в
държавната администрация“, финансиран с европейски средства по Оперативна програма
„Добро управление“ – тестове за провеждане на централизиран подбор, както и необходимите

технологични инструменти (портал за работа в държавната администрация и платформа за
провеждане на тестовете).
С оглед на това е необходимо да се създаде подзаконова уредба, съответстваща на
актуалните законови разпоредби, да се разпишат съответните процедури за провеждане на
централизирания и децентрализирания етап на конкурса и да се регламентират инструментите,
подпомагащи качествения подбор.
Целта на нормативните промени е да осигурят прилагането на предвидените в ЗДСл
механизми, които да гарантират прозрачност на конкурсните процедури и подборите при
мобилност, изградени на принципа на конкуренция въз основа на професионалните и деловите
качества на кандидатите.
С проекта на наредба се определят: процедурата и начините за провеждане на
конкурсите за назначаване на държавни служители; реда за извършване на подбор при
мобилност по чл. 81а от ЗДСл; правила относно Портала за работа в държавната
администрация.
Нов момент по отношение на реда за кандидатстване при конкурсни процедури е
изискването кандидатите да се регистрират и да създадат свой профил в Портала за работа в
държавната администрация, чрез който те ще могат да получават информация във връзка с
участието си в конкурсни процедури, както и при дадено съгласие да бъдат обект на търсене от
звената по човешки ресурси при назначения по заместване, на непълно работно време,
процедури по мобилност. Порталът съдържа информация за актуалните възможности за работа
и стаж в администрацията, за централизирания етап на конкурса за постъпване на държавна
служба, включително централизираните конкурси по чл.10е от ЗДСл и резултатите от тях, за
обявените длъжности за заемане чрез мобилност от държавните служители; за регистриралите
се в портала кандидати, които са дали съгласието си да бъдат обект на търсене от звената по
човешките ресурси; за обявленията и стипендиантите по стипендиантската програма в
държавната администрация.
До конкурса, както и досега, не се допускат кандидати, които не са представили всички
необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на
изискванията за заемането на длъжността. Нов момент е, че не се допускат лица, за които
действа ограничението в чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл – неуспешно явяване на тестовете повече от два
пъти в рамките на една година.
В изпълнение на законово регламентираното задължение, централизираният етап на
конкурса се организира ИПА и се провежда в компютърно оборудвани тестови зали в
присъствието на квестори. Технологичния инструмент, чрез който се провеждат тестовете за
централизирания етап на конкурса за постъпване на държавна служба и централизираните
конкурси по чл. 10 е от ЗДСл е платформа, поддържана от администрацията на Министерския
съвет. Платформата съдържа информация за тестовите задачи за централизирания етап на
конкурса, проведените централизирани етапи, резултатите на явилите се кандидати, залите и
квесторите, които участват в организацията на централизираните етапи и не е публична
система.
Централизираният етап включва решаване на тест, който се състои от различни тестови
задачи, разделени в три модула. За всеки модул е предвидено времетраене, което не може да
бъде надвишавано – 60 минути за модул „Общи компетентности“; 30 минути за модул
„Познания за държавната администрация“; 30 минути за модул „Компютърни умения“.
Отчитането на резултатите се извършва автоматично от платформата. В проекта на наредба са
определени минималните нива на общите компетентности и основните познания, които
кандидатите трябва да покажат, за да са тестовете успешно издържани. Нивото на трудност на
задачите в модулите е съобразено с групата длъжности, към които се отнася конкурсната
длъжност. Задачите в модул „Общи компетентности“ са обвързани с компетентностната рамка
за държавните служители, определена с Наредбата за условията и реда за оценяване
изпълнението на служителите в държавната администрация (НУРОИСДА). Модулът съдържа
различни типове задачи, съобразени с изследваните компетентности. След приключване на

тестовата сесия, всеки кандидат ще има достъп до резултатите си чрез своя профил в портала,
които включват обобщена информация за представянето на кандидата по модули и
компетентности.
Проектът на наредба предвижда основните ангажименти на ИПА да са свързани с:
осигуряване на зали за провеждане на тестовете и съответствието им с определените
изисквания; осигуряване, обучение и провеждане тестове за интегритет на квестори;
осигуряване на сигурността на свързаност и достъпа до платформата в залите; осигуряване на
достъпна среда и технологични средства за кандидати със специфични потребности.
В децентрализирания етап на конкурса ще участват само кандидати, които са издържали
успешно централизирания етап или са с признати за валидни резултати от успешно издържани
тестове през последните три години. Запазват се начините и редът за провеждане на конкурса
от конкурсната комисия в съответната административна структура, като е предвидена
възможност комисията да разполага с информацията за резултатите на кандидатите по
компетентности.
С проекта на нормативен акт се актуализират и особените правила за централизираните
конкурси съгласно чл. 10е от ЗДСл, които се провеждат след извършването на анализ и оценка
и на потребностите от човешки ресурси в администрациите – за заемането на длъжности без
изискване за наличие на професионален опит, както и за експертни длъжности с аналитични
или контролни функции за хора с трайни увреждания. Предвидени са също и правила за
обявяването на свободни длъжности, реда за подаване на документи и извършването на подбор
при постоянна мобилност.
В отделен раздел е създадена уредба относно потребителите, съдържанието на
информацията и редът за вписване и ползване на Портала за работа в държавната
администрация.
Прилагането на предложената Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при
мобилност на държавни служители се очаква да доведе до следните резултати:
- да подпомогне извършването на независима и стандартизирана оценка на
компетентностите, необходими за работа в държавната администрация;
- да подобри обективността и ефективността на извършвания подбор;
- да утвърди прилагането на конкурентното начало;
- да гарантира открити процедури при спазване на принципа на равнопоставеност
между кандидатите и прозрачност на назначенията;
- да изведе професионализма като водещ критерий за постъпване и израстване в
държавната служба.
С постановлението за приемане на наредбата се изменят и допълват следните
нормативни актове:
- Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в
държавната администрация – въвежда се изискване за дигитална компетентност за
всички служители с изключение на заемащите технически длъжности;
- Наредбата за студентските стажове в държавната администрация – регламентира се
срок за поддържане на профила на студентите в портала;
- Наредбата за стипендиантската програма в държавната администрация – във връзка с
информацията, съдържаща се в Портала за работа в държавната администрация;
- Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и
Устройствения правилник на Института по публична администрация – с оглед
актуализиране на функциите във връзка с централизирания подбор.
Проектът на постановление на Министерския съвет не съдържа разпоредби,
транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не се прилага справка за
съответствие с европейското право.
По проекта на постановление е извършена частична предварителна оценка на
въздействието.

В изпълнение на чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове и чл. 85 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация са проведени
обществени консултации. Проектът на постановление, докладът към него и частичната
предварителна оценка на въздействието са публикувани на интернет страницата на
Министерския съвет и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни. Получените в
посочения срок становища са отразени съгласно приложената справка.
Проектът на акт е съгласуван в съответствие с чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Получените в установения
срок становища са отразени съгласно приложената справка.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да разгледа
и приеме приложения проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба
за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
Приложения:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския съвет;
2. Съгласувателни становища и справка за отразяването им;
3. Финансова обосновка;
4. Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт;
5. Съобщение до средствата за масово осведомяване.

