СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ И ПОДБОРА ПРИ МОБИЛНОСТ НА ДЪРЖАВНИ
СЛУЖИТЕЛИ

№

1.

2.

Организация/потр
ебител
/вкл. начина на
получаване на
предложението/
stoppingby
(коментар на
Портала за
обществени
консултации)

Mario
(коментар на
Портала за
обществени
консултации)

Бележки и предложения

Приети/
неприети

1. В наредбата да се регламентира наличието на няколко тестови центъра в Приема се по
различни точки на страната, за да се намали потенциалната административна принцип.
тежест за кандидатите за държавна служба.

2. В наредбата да се уреди задължение за уведомяване по електронна поща Приема се.
на кандидатите, които са участвали, но не са спечелили подбора по
мобилност.
1. Текстът на чл. 4, ал. 2 от наредбата противоречи на чл. 15, ал. 2 от ЗДСл
Не се приема.
В тази връзка имам следните въпроси:
Това означава ли, че кандидатът трябва да е издържал тестовете по чл. 10д,
ал. 1 или 2 организирани от ИПА, за да започне работа по чл. 15 от ЗДСл.
Когато се налага да бъде назначен кандидат по чл. 15 длъжността трябва ли
да се обявява в Портала за работа в държавната администрация, въпреки че е
заета?

2. Във връзка с текстовете в чл. 6, ал. 3, чл. 18, ал. 4 и чл. 20, ал. 3 от проекта Не се приема.
на наредба, считам че за регистрация в портала е необходима писмена
заповед. Заповедта като член на комисията, не дава право на служителя от
звеното по човешки ресурси да се регистрира. Текстът от чл. 18, ал. 4
„незабавно след регистрацията, определен със заповед служител от звено
„Човешки ресурси“ трябва да бъде премахнат и да се включи в чл. 6, ал. 3.
Предлагам в заповедта от органа по назначаване да се определят правата на
достъп на служителите от човешки ресурси!
Ако служителите от човешки ресурси са в отпуска и/или временна
нетрудоспособност и се провежда конкурс, друг служител ще има ли право

Мотиви
Наредбата не изключва
възможността и ангажимента на
ИПА да организира
провеждането на
централизирания подбор в
няколко населени места в
страната.
Нова редакция на чл. 67, ал. 3.
Не е налице противоречие. ЗДСл
урежда правна възможност, а не
задължение да не се провежда
децентрализиран етап.
Винаги при назначаване по чл. 15
се провежда централизиран етап.
Ако се провежда конкурс за
назначаване по чл. 15
длъжността се обявява съгласно
предвидения ред по срочно
правоотношение.
Въпросът е уреден в чл. 69 от
предложената наредба. Текстът
по чл. 18, ал. 4 е свързан с реда за
кандидатстване, а не с уредбата
за конкурсната комисия, поради
което не е подходящо да се
включи в чл. 6, ал. 3.
Няма пречка органът по
назначаване да определи повече
от един администратор с цел
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да влиза с неговото име и парола в портала?

3.

Aziti
(коментар на
Портала за
обществени
консултации)

4.

PAKS
(коментар на
Портала за
обществени
консултации)

3. В чл. 9 от наредбата предлагате: „Членовете на комисията и външните Приема се.
специалисти нямат право да разгласяват информация, която им е станала
известна при провеждането на конкурса.“ Според чл. 11 от наредбата:
„Преди съставянето на списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати
всеки член на конкурсната комисия попълва декларация за липса на личен
интерес от провеждането на конкурса и липса на отношения с някого от
кандидатите, които пораждат основателни съмнения в неговата
безпристрастност.“
Предлагам да бъдат създадени декларации по чл. 9 и чл.11 и да бъдат
приложение към Наредбата. ,.
Назначаването в администрацията изисква познаването на наредбите в Не се приема.
дадена сфера и тяхното приложение. Имайки се предвид, че тези наредби
постоянно се променят, познаването на дадена наредба към даден момент
показва способността за наизустяване. Може ли да тествате и умения за
анализ на действащи наредби; определяне на целите и очакваните резултати
на стари, неодобрени и или отхвърлени наредби; търсене на евентуални
противоречия, несъответствия с човешките права и конституцията.

1. В чл. 2 след думата „мобилност“ да се прибави „и конкурентен подбор за Не се приема.
първа ръководна длъжност“. Тъй като явяването на централизиран тест става
единствено чрез Портала за работа в държавната администрация е добре и
тази процедура да се разпише в тази наредба , а в НУРОИСДА да има
препратка.
2. Някои етапи в разписаните процедури в чл. 20 и 21 се дублират и не Приема се
следват административния път на допускане и обявяване на кандидатите. частично.
Предлагаме ал. 5, 6 и 7 на чл.20 да станат нови ал. 5, 6 и 7 на чл. 21.
- В новата ал. 5 да се добави текста “Датите на провеждане на
конкурса не може да бъдат по-рано от 7 дни от обявяване на
информацията“.
- В новата ал.7 след думата „Портала“ да се добави „и чрез посочения

обезпечаване изпълнението на
нормативно регламентираните
задължения.
Отразено чрез създаване на
образец на декларация –
приложение 2 към наредбата.

Предвидено е определяне на
нивото на аналитичната
компетентност. При
централизирания етап част от
въпросите за общи
компетентности тестват
аналитична компетентност,
необходима за заемането на
държавна служба. При
децентрализирания етап
конкурсната комисия също
разполага с инструменти да
определи нивото на аналитичната
компетентност, необходима за
заемане на конкретната
длъжност.
Възприета е друга правна
техника. В НУРОИСДА е
уредена процедурата във връзка с
явяването на тестове по чл. 10д
от ЗДСл при заемането на първа
ръководна длъжност.
Съответните разпоредби са
редактирани.
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-

от тях електронен адрес“ .
Старата ал. 5 на чл.21 да стане ал. 8 без последното изречение.

3. Да се създаде нова ал. 3 на чл.22 със следния текст: „В случай че по реда
на ал. 2 има уважена жалба и бъде допуснат допълнителен кандидат, то
лицата по ал.5 и 6 на предходния член го добавят в списъка на одобрените за
централизиран етап и разпределят в съответната група“.
4. В ал. 6 на чл. 28 е добре да се посочат и максималния брой точки по
модули.
5. В чл. 31, ал. 4 в случай , че възражението е основателно по какъв начин и
по каква процедура ИПА ще организира ново провеждане на теста. Ще бъде
ли уведомен и как администратор ЧР ?
6. Т.1 на чл. 33 да отпадне, тъй като в централизирания етап се проверяват
познанията за държавното управление, общата за държавната служба
нормативна уредба, функционирането на администрацията и пр. В
останалите способи на децентрализирания конкурс / писмена разработка,
практически изпит и концепция/ може да се прецени нивото на
комуникативната компетентност, а по време на интервюто да се
конкретизират въпроси в следствие на резултатите от централизирания етап.
В случай, че се приеме това предложение да отпаднат и чл. 36 и 37.

Приема се.

Текстът е допълнен.

Приема се
частично.
Приема се.

Текстът е допълнен.

Не се приема.

7. В чл. 68 да се допълнят „кандидати в конкурентен подбор за първа
ръководна длъжност“.

Приема се
частично.

Компетентностите могат да
бъдат изследвани и оценявани
чрез различни способи, като
тестът от централизирания етап
на конкурса е само един от тях.
Право на органа по
назначаването е да определи по
време на децентрализирания етап
на конкурса методите, чрез които
ще се изследват
компетентностите. По време на
децентрализирания етап се
изследва професионалната
компетентност на кандидатите,
която включва и познания на
специфичната нормативна
уредба.
Текстът е коригиран като е
записано, че в портала се
съдържа информация за всички
регистрирали се кандидати.
Не е необходимо уреждане на
въпроса, тъй като назначаването
е извършено преди влизането в
сила на нормативната уредба.
С
влизането
в
сила
на
измененията и допълненията на
ЗДСл от 1.10.2019 г. не е правно
възможно
довършване
на
конкурсните
процедури
по

8. В ПЗР следва да се разпише и възможността назначените по чл.15 преди Не се приема.
01.10.2019 г. да не се явяват на централизиран етап на конкурса.
9. В ПЗР следва да има и текст уреждащ текущи конкурсни процедури.

Не се приема.

Текстът е допълнен.
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5.

Glednato4ka
(коментар на
Портала за
обществени
консултации)

1. Във връзка с регламентирането на случаите, при които не се провежда
конкурс, би могло чл. 4, ал. 3, т. 1 и т. 5 от проекта за наредбата да се
допълнят като се направи връзка та със Закона за държавния служител и поконкретно чл. 81а, ал. 5 и чл. 82, ал. 1, където изрично е уточнено, че
назначаването и преназначаването за първи път на ръководна длъжност се
предшества от успешно издържан тест по чл. 10д, ал. 2.
2. Обявяването на общ конкурс за няколко длъжности , за които
минималните и специфични изисквания са еднакви, според чл. 15, ал. 1 от
Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на
държавни служители, няма как да се обезпечи технически чрез ЕИСУЧРДА,
тъй като системата позволява обявяване на общ конкурс за длъжности в едни
отдел, но когато еднаквите длъжности са позиционирани в една дирекция, но
в два отдела с близки дейности това не е предвидено.
Общият конкурс за заемането на ръководни длъжности в новосъздадените
администрации - чл. 15, ал. 2 предполага наличие на общи функции на
съответните длъжности. Съществуват обаче случаи при които този общ
конкурс е неприложим Пример: Обявяване на общ конкурс за директор на
обща и специализирана администрация, и ръководител на инспекторат в
новосъздадена администрация.
3. При оформянето на решението на комисията за допускането до конкурса в
протокол /Приложение № 3 от Наредбата/ се очаква да се посочи дата и час
за провеждане на избрания начин на децентрализирания етап на конкурса.
Чл. 21, ал. 5 обаче, създава впечатление че датите и часа на теста на
централизирания етап става ясна след публикуване на списъка с допуснатите
кандидати. В този смисъл комисията няма да може да планира датата и часа
на децентрализираните под-етапи в Приложение 3.
Стъпката с допълнително информиране на кандидатите за датата и часа на
теста от централизирания етап, при положение, че кандидатите получават
информация чрез профила си в Портала, удължава конкурсната процедура.
За да се скъси времето би било добре обявяването на датата и часа на теста
от централизирания етап на конкурса да съвпадне с обявяването на списъка с
допуснатите кандидати и другите дати на децентрализирания етап.
4. Прави впечатление, че упоменатите срокове н Наредбата са смесени, т.е.
едни са в календарни, други в работни дни /чл. 21, чл. 31/. За да се избегне
объркване, е добре да се уеднаквят. Да се прилагат само календарни дни.
5. При регистрирането на заявлението на кандидатите за конкурса , звеното
по "Човешки ресурси" би могло да въвежда като идентификатор вместо ЕГН,

Не се приема.

Не се приема.

Приема се.

стария ред.
Уреждането на преходни правила
по отношение на заварени
конкурсни процедури следва да е
на законово ниво.
Систематичното място по
отношение на конкурентния
подбор за първа ръководна
длъжност е в НУРОИСДА.
Текстът
съществува
и
в
действащата
наредба.
Администрациите
ползват
различни
информационни
системи за човешките ресурси,
които по принцип следва да се
разработват в съответствие с
нормативните
разпоредби.
Обявяването на общ конкурс за
няколко длъжности е опция,
която се използва по преценка на
съответната
административна
структура.
Текстът и приложенията са
коригирани.

Не се приема.

Информирането на кандидатите
не удължава конкурсната
процедура.

Не се приема.

Сроковете са в съответствие с
текстовете на Закона за
държавния служител.
ПИН и ЕГН са необходими за
идентифициране на кандидата в

Не се приема.

4

ПИН на кандидата от заявлението или служебен вх. номер. ЕГН, както и
информацията за наличие на дислексия са чувствителна информация, които
кандидата може собственоръчно да въвежда при регистрацията си.
В Портала за работа в държавната администрация, съгласно инструкцията,
се предвижда кандидатите да въведат информация за образование, проф.
опит и т.н , както и да качват сканирани файлове.
В този смисъл би следвало да се предостави възможност освен лично или
чрез упълномощено лице, да могат да подават заявление и чрез портала или
на посочен от администрацията е-мейл подобно на действащия към момента
Портал за мобилност в ДА, а не да се посещава администрацията на място.

6. Окончателните резултати на кандидатите, съгласно Наредбата - чл. 43, ал. Приема се.
2 се оформят в Приложение 6. В самото приложение е изведен резултат от
начина по чл. 24, който се умножава с коефициент. В Наредбата под чл. 24 е
изведен централизираният етап на конкурса.
В приложение 6 не фигурира начинът по чл. 33 /тест, писмена разработка,
концепция, практически изпит/, въпреки, че в чл. 34 изрично е упоменато, че
този резултат следва да се умножи със съответен коефициент.
Предлагаме при изчисляването на окончателният резултат да се уточни, че Не се приема.
крайният сбор се разделя на броя на членовете от конкурсната комисия, тъй
като в противен случай се получава много голямо число.

7. При вписване на обстоятелствата за обявените длъжности за заемане чрез Не се приема.
мобилност от държавните служители по отношението на възнагражденията -

цялостната конкурсна процедура
(както допускането по
документи, така и с
оглед явяването на кандидата на
централизирания етап на
конкурса, където квесторите в
залата следва да идентифицират
лицето). Наличието на дислексия
следва да бъде удостоверено с
представяне на медицински
документ. Попълването на
информация в профила на
кандидата в портала и
прикачването на документи не е
задължително.
Личното подаване на документи
е обосновано именно от
наличието на чувствителна
информация в документите,
които са необходими за
кандидатстване, както и с оглед
идентифицирането на кандидата.
Направена е редакция.

Окончателният резултат на всеки
кандидат е сбор от резултатите,
получени при провеждането на
конкурса по избрания начин, и от
интервюто, умножени с
определените коефициенти.
Големината на числото няма
отражение върху коректността на
класирането на кандидатите
съобразно резултатите им.
Брутната заплата на служителите
в администрацията (съгласно
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чл. 73, ал. 1, т. 8 от Наредбата би било по-добре да се показва реалният
размер на основната заплата, която ще се даде за длъжността, тъй като при
обявяването на минималния размер
съответната позиция става
неатрактивна.

8. Да се посочи редът, по който ще се завършват конкурсите, които вече са Не се приема.
започнали по стария ред. Напр. "Започналите до момента на влизане в
действие на наредбата конкурсни процедури се довършват по стария ред."

9. В чл. 36 да се създаде нова ал. 5 със следното съдържание "Тестовете се Не се приема.
проверяват от комисията или от определени от нея членове в присъствието
на кандидатите. " Предложението има за цел да осигури повече прозрачност
при проверката на тестовете.
10. Не е посочен срок , в който при започнала конкурсна процедура
кандидатът, чиито срок на валидност на сертификата му от издържан
централизиран етап може да се ползва. Т.е . дали е валиден до края на
провеждането на всички децентрализирани етапи.

Не се приема.

Наредбата за заплатите на
служителите в администрацията)
се състои от основна заплата и
допълнителни възнаграждения.
Основната месечна заплата се
определя по нива и степени, като
се отчитат нивото на заеманата
длъжност, квалификацията и
професионалният опит, освен ако
друго не е определено в
специален закон. В този смисъл
при обявяването на длъжност за
заемане чрез мобилност не могат
да бъдат предвиден наличния
професионален
опит
на
кандидатите, който от своя
страна е елемент от определянето
на брутната заплата.
С
влизането
в
сила
на
измененията и допълненията на
ЗДСл от 1.10.2019 г. не е правно
възможно
довършване
на
конкурсните
процедури
по
стария ред, тъй като липсва
преходна разпоредба на законово
ниво.
Тестовете за децентрализирания
етап на конкурса и техните
отговори не са публични, с оглед
използването на части от тях и в
други конкурсни процедури.
Съгласно ЗДСл (чл. 10д, ал. 3),
когато тестовете са успешно
издържани, резултатите от тях са
валидни за срок три години от
датата на обявяването им. Този
срок не може да бъде удължаван
в зависимост от участието на
отделни кандидати в различни
конкурсни процедури, защото
нарушава принципа на равния
достъп и еднаквите условия за
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всички кандидати.
6.

7.

ДАТО
(коментар по
официален път)

MILA
(коментар на
Портала за
обществени
консултации)

Съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 2 при изброяване на правата на
администратор „Човешки ресурси“ е допусната техническа грешка и вместо
да се посочи „т. 6“ е записана буква ,,е)“. В тази връзка предлагам:
Чл. 69, ал. 2 от проекта на Наредба да се измени, както следва:
Буква „ е) “ да се замени с „ т. 6“.
В проекта на Наредба, както и в Закона за държавния служител (ЗДСл)
липсват текстове, които уреждат хипотезата на започнат и неприключил
конкурс към датата на приемане на разписания нов ред. Обявяването и
провеждането на конкурси за заемане на длъжности по ЗДСл е обусловено
от необходимостта от успешно функциониране на администрацията, след
оценка и анализ от потребностите от съответни човешки ресурси. В
действащата към момента Наредба за провеждане на конкурсите за
държавни служители е регламентирана конкурсна процедура, която е
различна като етапи, зададени срокове и времева продължителност, спрямо
предложените промени. По тази причина съществува реална възможност
към датата на приемане на новата Наредба да има неприключили конкурсни
процедури. Аналог на подобна уредба е разписан в § 17 от Заключителните
разпоредби на Наредба № 8121з-344 от 25.07.2014 г. за назначаване на
държавна служба в Министерството на вътрешните работи, който е създаден
при изменение на реда за провеждане на конкурсни процедури за
назначаване на държавни служители през 2017 г., с оглед на което,
предлагам:
Към Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата да се добави
следният параграф:
„3. Неприключилите до влизане в сила на тази наредба конкурси се
довършват по досегашния ред “.
Проектът на Наредба в по-голямата си част припокрива разпоредбите на
действащата към момента Наредба за провеждане на конкурсите за
държавни служители, а липсва изрична регламентация, че новата Наредба
отменя действащата, във връзка с което, предлагам:
Към Преходните и заключителните разпоредби на проекта на
Наредба да се добави § 4 със следното съдържание:
4. С тази Наредба се отменя Наредба за провеждане на
конкурсите за държавни служители (Приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г.,
обн. ДВ, бр. 6 от 23.01.2004 г., изм. и доп.)
Явяване на конкурс на работещи вече в ДА
Как ще бъде регламентирано явяването на конкурс на лице, което вече
работи в ДА?
Следва ли да премине централизиран конкурс?

Приема се.

Текстът е коригиран.

Не се приема.

С
влизането
в
сила
на
измененията и допълненията на
ЗДСл от 1.10.2019 г. не е правно
възможно
довършване
на
конкурсните
процедури
по
стария ред.

Приема се
частично.

Текстът на постановлението е
коригиран.

Коментарът не
съдържа
конкретно
предложение, а
въпрос.

Конкурсните
условия
и
процедури са еднакви за всички
кандидати. Постъпването на
държавна служба в съответната
администрация задължително се
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8.

PAKS
(коментар на
Портала за
обществени
консултации)

Отново смятам за необходимо да се обсъдят начините за провеждане на Не се приема.
децентрализирания етап на конкурса.
Предлагам т.1 в чл.33 да отпадне , тъй като централизирания тест проверява
общите познания на кандидатите по функционирането на държавната
администрация и общи познания , свързани с държавната служба. Смятам,
че с писмена разработка най-добре се проверява писмената комуникативна
компетнетност, която е често на много ниско ниво в голяма част от
кандидатите.
Освен това тест върху специфични професионални знания би следвало да
обхваща всички нормативни актове, с които работи съответната
администрация, което може да се окаже висока бариера след преминаване
на централизирания етап. В много администрации има специфични
вътрешни обучения , свързани с приложението на нормативната уредба в
съответния сектор, като след преминаването им служителя се смята за
подготвен за изпълнеие на длъжността си.
В случай че все пак теста остане като способ за провеждане на
децентрализирани етап на конкурсите, то категорично следва да се премахне
текста в чл.36, ал.1 „с устройството и функционирането на
администрацията“.

9.

Каралеева ДСЛ
(коментар на
Портала за
обществени
консултации)

Дигитална компетентност
Отдавна беше необходимо да се въведе изискване за дигитална
компетентност на служителите в администрацията. Поздравления!
Освен на входа, дигиталната компетентност е редно да се оценява и при
изпълнението на длъжността. Към момента на влизане в сила на промените,
ще са останали само три месеца от настоящия период за оценяване
(календарната 2019 г.). Поради това предлагам, по отношение на оценката на
изпълнение разпоредбата да влезе в сила от 1 януари 2020 г.
Ако идеята на наредбата е да създаде работа на ИПА - то тя е перфектна. И
до тук с похвалите. Липсата на кадри в държавната администрация не би
трябвало да е новина за никой. Този начин на организиране на конкурсите
съвсем ще стопира и малкото желаещи да започнат работа.

10.

Jpopov
(коментар на
Портала за
обществени
консултации)

Приема се.

Коментарът не
съдържа
предложение.

предхожда от конкурс, който
включва централизиран етап и
децентрализиран етап. (чл. 10, ал.
1 от ЗДСл).
Компетентностите
могат
да
бъдат изследвани и оценявани
чрез различни способи, като
тестът от централизирания етап
на конкурса е само един от тях.
Право
на
органа
по
назначаването е да определи по
време на децентрализирания етап
на конкурса методите, чрез които
ще
се
изследват
компетентностите. По време на
децентрализирания
етап
се
изследва
професионалната
компетентност на кандидатите,
която включва и познания на
специфичната
нормативна
уредба. Тестът може да съдържа
въпроси, които се отнасят до
устройството и функционирането
на конкретната администрация.
Направена е редакция в чл. 36,
ал.1
Текстът на постановлението е
допълнен.

Промените са в изпълнение на
мерки, предвидени в СРДА 20142020 и регламентирани в ЗДСл,
които
са
насочени
към
извършването на независима и
стандартизирана
оценка
на
компетентностите, необходими
за
работа
в
държавната
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администрация и подобряване
обективността на извършвания
подбор.

11.

CV
(коментар на
Портала за
обществени
консултации)

Липсата на текст какво се прави със започнали конкурси и по какъв ред би
трябвало да се довършат ако трябва да приключат след 1.10. е пореден
пропуск и недомислие. А какво ще се случва през периода от 1.10. до
първите проведени конкурси? Колко време ще продължи това? Животе едва
ли ще спре...

Не се приема.

Поредният, за съжаление не последен, проект на нормативен акт написан от
експерти, нямащи си и на идея от процедурите на практика.
Не разбирам защо управляващите прокламират постоянно за намаляване на
административната тежест, а с наредби като тази се затрудняват умишлено
процесите вътре в администрацията. Увеличават се техническите
задължения на работещите в администрацията, вместо да се търси
оптимизиране и автоматизиране на процесите. За всеки проект финансиран с
европейски средства се "сътворява", съответно и заплаща, нова
информационна система или платформа, които колко станаха на брой?
Колко от тях са замислени да комуникират по между си и автоматично да
обменят информация? Колко служители в администрацията са необходими
само да въвеждат една и съща информация в различните системи и
платформи? Защо Единната информационна система за управление на
човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА) не
функционира в пълната си цялост, в която би следвало процесите описани в
новата наредба трябва да са предвидени? Все въпроси оставащи без
отговори! Може би има служители, които тихо и кротко си работят по тези
въпроси, но те трябваха да бъдат решени преди минимум 5 години, а вече да
се преминава към мобилните приложения. Остава само да се надяваме, че
това ще се случи при следващия мандат, при друго управление или просто в
администрация на друга държава.

Не се приема.

С
влизането
в
сила
на
измененията и допълненията на
ЗДСл от 1.10.2019 г. не е правно
възможно
довършване
на
конкурсните
процедури
по
стария ред, тъй като липсва
преходна разпоредба на законово
ниво.
Коментарът не съдържа
предложение.
ЕИСУЧРДА не е задължителна
за ползване от администрациите
и не всички от тях я използват.
Настоящата наредба урежда
въпроси, касаещи всички
администрации.
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