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1. Дефиниране на проблема:
Несъответствие и непълнота на подзаконовата нормативна уредба с актуалните
текстове на Закона за държавния служител в областта на провеждане на конкурси за
назначаване и подбор при мобилност на държавни служители.
1.1.

Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.

През 2016 г. бе приет Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния
служител (ЗИД ЗДСл) (обн. ДВ бр.57 от 22 юли 2016 г.). Част от по-важните промени,
съдържащи се в законопроекта, бяха насочени към:
•

подобряване на обективността и качеството на подбора на държавни служители
чрез въвеждането на централизиран и децентрализиран етап на конкурса при
постъпване на държавна служба.

•

развитие на мобилността.

В тази връзка са идентифицирани следните проблеми в подзаконовата
нормативна уредба, произтичащи от актуализацията на ЗДСл:
•

несъответствие на разпоредбите на ЗДСл с подзаконовата нормативна уредба
относно механизмите, които трябва да гарантират прозрачност на конкурсните
процедури и подборите при мобилност, изградени на принципа на конкуренция
въз основа на професионалните и деловите качества на кандидатите;

•

липса на разписана процедура за провеждане на централизирания и
децентрализирания етап на конкурса за назначаване на държавни служители;

•

липса на разписан ред за извършване на подбор при мобилност по чл. 81а от
ЗДСл;

•

липса на регламентиране на информацията и данните, които се вписват и
съдържат в Портала за работа в държавната администрация и Платформата за
провеждане на тестовете.
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1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на
ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или
чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции
между няколко органа и др.).
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. Някои от тези
компетентности са свързани с поведението на служителя в работна среда (например:
работа в екип, ориентация към резултат, фокус към клиента) и се разглеждат от
оценителната комисия. Определянето на нивото им у всеки кандидат е трудно, тъй
като за надеждната и обективна преценка се изисква владеене на специализирани
инструменти и специфичен капацитет за интерпретиране на резултатите. В тази връзка
в някои страни-членки на Европейския съюз се налага обективен подход, който
минимизира субективното въздействие на човешкия фактор.
Със ЗИД на ЗДСл (обн. ДВ, бр.57 от 2016 г.) се регламентира провеждането на
два етапа при конкурса за постъпване на държавна служба. Централизираният етап на
конкурса се организира от Института по публична администрация (ИПА) и се
провежда чрез тестове за определяне нивото на общите компетентности и на
основните познания, необходими за заемането на държавна служба.
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. Съгласно ЗДСл централизираният етап е задължителен за всички
кандидати за държавна служба – новоназначени и повишени за първи път на
ръководна длъжност.
При въведения механизъм за „постоянна мобилност“ се проявява проблем,
свързан с прозрачността на процедурите. Въпреки че мобилността предоставя
възможност за кариерно развитие на държавните служители, а също представлява
средство за подобряване на институционалния капацитет в структурите на държавната
администрация, процедурите се извършват основно на базата на лични контакти на
служителите. Длъжностите, които могат да бъдат заети по този ред не се обявяват
никъде и при заемането им не е предвидено да се прилага конкурентното начало.
Във връзка с изложението по-горе администрацията на Министерския съвет
разработи и предстои да въведе в употреба необходимите експертни и технологични
инструменти – тестове за провеждане на централизиран подбор, портал за работа в
държавната администрация и платформа за провеждане на тестове.
Освен в ЗДСл, правното основание за използване на посочените инструменти
следва да бъде подробно разписано в подзаконовата нормативна уредба, каквато се
явява Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни
служители. Към момента има правна непълнота относно процедурата и начините за
провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители; реда за извършване
на подбор при мобилност по чл. 81а от ЗДСл; информацията и данните, които се
вписват и съдържат в Портала за работа в държавната администрация и Платформата
за провеждане на тестовете.
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1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършвани последващи оценки на нормативния акт, нито анализи за
изпълнението на политиката.
2. Цели:
• Обезпеченост на предвидените в ЗДСл механизми, които трябва да гарантират
прозрачност на конкурсните процедури и подборите при мобилност, изградени
на принципа на конкуренция въз основа на професионалните и деловите
качества на кандидатите;
•

Определяне на процедурата и начините за провеждане на конкурсите за
назначаване на държавни служители;

•

Реда за извършване на подбор при мобилност по чл. 81а от ЗДСл;

•

Определяне на информацията и данните, които се вписват и съдържат в
Портала за работа в държавната администрация и Платформата за провеждане
на тестовете.

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите
на действащата стратегическа рамка?
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Пряко заинтересовани страни са:
•

Кандидати за заемане на длъжност в държавната администрация;

•

Служителите в държавната администрация;

•

Органи по назначаване.

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
4. Варианти на действие:
Вариант 1 – „Без действие“
При този вариант няма да бъде предприета нормативна промяна и
съдържанието на Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на
държавни служители няма да съответства на актуалните текстове на ЗДСл. Следствие
от избора на този вариант ще бъде продължаващото наличие на правна неяснота
относно употребата на Портала за работа в държавната администрация и Платформата
за провеждане на тестовете. Няма да бъдат прието подробно описание на ролята,
правата и задълженията на потребителите на Портала и Платформата от страна на
администрацията, ИПА и кандидатите за държавна служба. Също така няма да бъдат
преодолени идентифицираните слабости относно механизма за „постоянна
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мобилност“ и оценяването на общите компетентности на кандидатите за държавна
служба.
Вариант 2 – „Регулаторна промяна“
Вариантът се състои в приемането на нов подзаконов акт – Наредба за конкурсите и
подбора при мобилност на държавни служители, който съдържа:
•

Регламентиране на роля, права и задължения на потребителите (служители от
административните структури, кандидати за държавна служба, администратори
от ИПА), работещи с Портала за работа в държавната администрация и
Платформата за провеждане на тестове;

•

Прецизиране и допълване на правата и задълженията на конкурсната комисия
при обявяването, провеждането и отчитането на процедурите за подбор.

•

Въвеждане на групиране на длъжности, за които се провежда съответния
конкурс;

•

Прецизиране и допълване на правата и задълженията на кандидатите по обявен
конкурс за заемане на държавна служба;

•

Регламентиране на ролята, правата и задълженията на Института по публична
администрация и квесторите, във връзка с организирането и провеждането на
централизирания етап на конкурсите;

•

Регламентиране на съдържанието, продължителността и спецификата на
тестовете, използвани в централизирания етап на конкурсите;

•

Прилагане на принципа за оценка и анализ на потребностите от човешки
ресурси в администрациите, преди обявяването на конкурс за длъжности, за
които няма изисквания за професионален опит;

•

Регламентиране на информацията и данните, които се вписват и съдържат в
Портала за работа в държавната администрация и Платформата за провеждане
на тестовете.

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.
5. Негативни въздействия:
Вариант 1 – „Без действие“
При този вариант ще продължат да се проявяват описаните в Раздел 1
проблеми. В допълнение може да се очаква възникването на спорове, включително и
съдебни, при провеждането на конкурси за подбор на служители в държавна
администрация. Причина за това може да бъде липсата на правна регулация относно
провеждането на централизирания и децентрализирания етап на конкурсите.
Вариант 2 – „Регулаторна промяна“
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Приемането на нормативния акт може да доведе до следните негативни въздействия:
•

удължаване на конкурсните процедури по Закона за държавния служител

•

потенциално увеличаване на разходите за кандидатите за държавна служба в
администрации извън София или другите големи градове, в случай че
Институтът по публична администрация не организира провеждане на
централизиран подбор в тестови центрове, намиращи се в населените места по
местоседалището на администрациите, в които са конкурсните длъжности.

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни и кои да са значителни.

6. Положителни въздействия:
Вариант 1 – „Без действие“
Не са идентифицирани положителни въздействия.
Вариант 2 – „Регулаторна промяна“
При този вариант положителните въздействия са свързани с разрешаване на
идентифицираните в Раздел 1 проблеми и постигане във висока степен на заложените
в Раздел 2 цели. Очаква се да бъде постигната правна регулация на използването на
Портала за работа в държавната администрация и Платформата за провеждане на
тестовете, както и да се преодолеят идентифицираните слабости при използването на
механизма за постоянна мобилност и оценяването на общите компетентности на
кандидатите за държавна служба.
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.
7. Потенциални рискове:
Рисковете, свързани с приемането на нормативния акт са:
•

Технически (спиране на Интернет и ток, нарушения във функционирането на
компютрите, на които се провежда тестване) и други организационни проблеми
при провеждането на тестове, които биха възпрепятствали възможността на
кандидатите за държавна служба да продължат до децентрализирания етап на
конкурсната процедура.

•

Риск от спорове, инициирани от кандидати за държавна служба, във връзка с
трудно предвидими потенциални казуси при провеждането на централизирания
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етап на конкурса, включително във връзка с отстраняването на кандидатите от
тестова сесия по тяхна вина.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
Х Ще се повиши (потенциално)
☐ Ще се намали
☐ Няма ефект
За нуждите на оценка на потенциалната административна тежест за кандидатите за
държавна служба се взимат предвид следните основни положения:
- най-песимистичен вариант – Институтът по публична администрация не успява
да осигури провеждане на централизиран подбор в тестови центрове, намиращи
се в населените места по местоседалището на администрациите, в които са
конкурсните длъжности, поради което би се наложило всички тестове да се
проведат в гр. София;
- кръг на засегнатите лица – кандидати за работа в териториални администрации;
- брой на засегнатите лица – по данни от Интегрираната информационна система
на държавната администрация (ИИСДА), кандидатите, явили се на конкурс в
териториални администрации за 2017 г. са около 5 000, а за 2018 г. – около
3500. За нуждите на оценката се взима предвид по-неблагоприятният вариант, в
случая по-големият потенциален брой кандидати на годишна база след
приемане на нормативния акт;
- остойностяване на разходите на годишна база, като се взима предвид средна
цена на двупосочен билет между гр. София и град, разположен централно на
националната територия – Велико Търново – средна цена 35 лв.;
- не се взима предвид цена на нощувка, тъй като продължителността на тестовете
позволява пристигане и отпътуване в рамките на един и същ ден.
Изчисляване на потенциалната административна тежест на годишна база:
35 х 5000 = 175 000 лв.
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
С предложената нормативна промяна не се създават нови регулаторни режими и не се
засягат съществуващи режими и услуги.
9. Създават ли се нови регистри?
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те.
С предложената нормативна промяна не се създават нови регистри.
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
☐ Актът засяга пряко МСП
Х Актът не засяга МСП
☐ Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
Х Не
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12. Обществени консултации:
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.
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
☐ Да
Х Не
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.
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Красимир Божанов, директор на дирекция „Модернизация на
администрацията“ в администрацията на Министерския съвет
Дата: 03.09.2019 г.
Подпис:

