СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И
НАРЕДБАТА ЗА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛЛУЖИТЕЛИ
Организация/потребител /вкл.
Приети/
№
начина на получаване на
Бележки и предложения
Мотиви
неприети
предложението/
1.
Stoppingby
Предлагам проекта на ПМС да се допълни с изменение на Приема се Предложението е отразено в проект
(коментар
на
Портала
за Наредбата за документите за заемане на държавна служба.
по
на друг нормативен акт с оглед
обществени консултации)
В края на 2020 с ПРЗ на Закона за бюджета за 2021 г. бяха принцип.
провеждането на обществени
направени промени в чл. 7, ал. 3 на ЗДСл. Действително, тези
консултации със заинтересованите
промени са скандални, но подзаконовата уредба трябва да се
страни. Проектът на постановление е
приведе в съответствие със ЗДСл като се промени т. 5 в
публикуван на:
Приложение № 2, към чл. 2, ал. 4.

2.

ivpetrova
(коментар
на
Портала
обществени консултации)

Подкрепям горния коментар.
за

Приема се
по
принцип.

Има нужда от изменение на други актове. Помислете за промяна на Приема се
минимумите в матрицата за заплащане. Сегашното положение се по
отразява много зле в териториалната администрация, където в принцип.
момента минимумът за главен експерт е толкова, колкото и за
чистачката – 650 лв. А после се говори, че администрацията била
некадърна и неподготвена. И че нямало кандидати. Не се
подигравайте с хората, които са учили, върнали са се по родните си
места и смятат, че могат да допринесат с нещо, ако работят в
администрацията! Вие бихте ли кандидатствали по такава обява?

http://www.strategy.bg/PublicConsultati
ons/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5892,
като обществените консултации по
него са открити на 15 февруари и ще
продължат до 17 март 2021 г.
Предложението е отразено в проект
на друг нормативен акт с оглед
провеждането на обществени
консултации със заинтересованите
страни. Проектът на постановление е
публикуван на:
http://www.strategy.bg/PublicConsultati
ons/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5892,
като обществените консултации по
него са открити на 15 февруари и ще
продължат до 17 март 2021 г.
С проект на друг нормативен акт се
предлага изменение на Наредбата за
заплатите на служителите в държавната
администрация. Предвидено е да се
увеличат минималните размери на
основните месечни заплати по нива и
степени и да бъдат разширени
диапазоните по степен на основната
заплата в по-ниските нива на заплащане.
Проектът на нормативен акт е

1
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МиленаМар
(коментар на Портала за
обществени консултации)

4

stoppingby
(коментар на Портала за
обществени консултации)

Крайно време беше длъжността "контрольор в РЗОК" да се заема
чрез конкурс, а не да се назначават близки на директорите
пенсионери - лекари. Затова приветствам предложението. Досега
все се криеха зад това, че по КТ не е задължително да се провежда
конкурс.
Забранете провеждането на конкурси за главни секретари и за
директори чрез тест. В НЗОК това е практика - тест с 15 затворени
въпроса за такива длъжности.
Ето един пример - първият попаднал, макар и стар:
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0
%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D
1%81+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD+%
D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D
1%80&oq=%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BA+%D0%BA%D0%
BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%B3%D0%
BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D0%B5%D0%
BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80&aqs=chrome..69i5
7.9257j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Ако някой реши да потърси, ще намери много такива.

Приема се
по
принцип.
Приема се
по
принцип.

публикуван на Портала за обществени
консултации:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations
/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5831, като
обществените консултации по него са
открити на 28 януари и ще продължат до
27 февруари 2021 г.
Коментарът не съдържа предложение.

Предложението е отразено в проект на
друг нормативен акт с оглед
провеждането на обществени
консултации със заинтересованите
страни. Проектът на постановление е
публикуван на:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations
/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5892, като
обществените консултации по него са
открити на 15 февруари и ще продължат
до 17 март 2021 г.

И това далеч не е единствената администрация, прилагаща подобен
подход.
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