СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩАТА,
ПОЛУЧЕНИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
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КОНФЕДЕРАЦИЯ
НА
НЕЗАВИСИМИТЕ
СИНДИКАТИ В
БЪЛГАРИЯ (по
официален път – чрез
Комисията по
трудово
законодателство към
НСТС, 15.02.2016 г. и
по официален път
чрез НСТС,
22.02.2016 г.)

3
По § 2.
1. Не споделяме новата ал. 4-та в чл.10 ЗДСл, според която няма да се
провежда конкурс при назначаване на лице със статут на държавен
служител по друг закон. Тя е изключение от принципа възприет в
законопроекта за максимално ограничаване на назначенията без
конкурс. В името на какво и защо се прави това отстъпление от
принципа който преследав законопроекта? Текста е обвързан с чл.2,
ал.1, второ изречение по което отдавна сме изразили становище
относно неговата целе и конституционна съобразност.
2. По § 8, чрез който в чл. 12 се създава ал. 4 :
Това решение изглежда като наказание! „Не запазва“ означава отнема
му се! Защото докато е изпълнявал дейността, е имал ранг. Отнемането
„нашепва“, че го е ползвал незаслужено!? Своеобразно отричане на
съществувалото правоотношение за срока до прекратяването му в
рамките на 1 година.Това е крайно решение. Има ограничително
действие спрямо бъдещо използване на ранга при кандидатстване за
заемане на длъжност. Но правоотношението е факт. То се е състояло,
правните последици от него вкл. и в осигурителен план са се случили.
Като краен вариант е приемливо да има ограничено действие, напр.,
ако правоотношението е било прекратено през първите 6 месеца. В
този случай има и стимулиращ изпълнението на задълженията ефект.
3. § 10. Нов чл. 13а„Възникване на правоотношение въз основа на
приключена стипендиантска програма.
Параграфът (член и алинеи) е пълен с неточни и несполучливи
редакции. Наприме в ал.1-ва „...може да възникне без провеждане на
отделен конкурс..“?! Може или възниква? От какво зависи тази правна
възможност? Кога може, кога не може?
Що за норма е ал.1 при този „вход“ на изречението – „По отношение
на стипендианти...“
Същото в алинея 3-та -„... успешно завършили трети курс на
обучението..“ ! Може ли да има, да са неуспешно завършили?!
Алинея 6-та – „Органът по назначаването определя наставник ...“.
Що е то „наставник“, каква е тази фигура? Какво трябва да разбира

Приети/
неприети
4

Мотиви
5

Приема се.

Предложеното изменение на чл. 10, ал. 4
отпада от законопроекта.

Приема се
частично.

Разпоредбата от проекта е коригирана – не
се запазва само последният придобит
ранг.

Приема се.

Разпоредбата е прередактирана.
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Приети/
неприети

Мотиви

правоприлагащия да нея? Къде е уредена! Ако искаме да я въведем
трябва да я уредим. Кой, кога, защо и при какви условия може да бъде
наставник?
4. § 12. Измененията в чл. 16, ал.1 и 2-ра.
1. Що е то вътрешно съвместителство? По наше мнение следва да има
определение. Това ще отграничи ясно по недвусмислен начин
съвместяването от заместването. В трудовото законодателство под
това словосъчетание трайно се разбира следното – едновременно, в
рамките на работното време за заеманата длъжност, изпълнение на
дейност, свързана със заеманата от изпълнявящия длъжност и
изпълнение на дейност, включена като задължения в друга длъжност,
която е незаета.По тълкувателен път с оглед втора и трета алинеи
може да се стигне до този извод, но това дава възможности за
различно прилагане в практиката.

Не се
приема.

С проекта не се въвежда за пръв път
понятието за вътрешно съвместителство,
тъй като то е предвидено още с
приемането на Закона за държавния
служител. Разпоредбата е била прилагана
безпротиворечиво в практиката.

Не се
2. На следващо място - по силата на какъв акт, настъпва като правна приема.
последица? Вероятно заповед, но изразът „може да предложи” в ал.1,
води до мисълта за съгласие от страна на служителя. Добре е да се
въведе в текста изрично писмено съгласие, като елемент на хипотезата,
а не да го извеждаме по тълкувателен път. (вж например – чл. 84, ал. 4
заместване и чл. 84а ал.2 от законопроекта - споделена длъжност).

Разпоредбата не е създавала проблеми в
практиката. Необходимостта от съгласие
на служителя е безспорна.

5. § 13. Член 16а - „Служебно правоотношение при непълно работно
време.
Приема се
Що е то непълно работно време? Колко е непълно и какви са
частично.
последиците спрямо осигурителния и служебен стаж? Няма
определение, а се създава правна фигура, която води и до правни
последици уредени в подзаконови нормативни актове свързани с
приложението на закона?! Същото се отнася и до категорията
„извънреден труд“.
6. § 18. Изменението в чл. 35, ал. 3.
Приема се.
„(3) ........... Условията и конкретният срок се уговарят писмено между
органа по назначаването и държавния служител”.
Да се добави „писмено“. Когато закона допуска уговаряне, то нека да е
писмено. Нищо не може да се уговаря устно в тия формални, уж
административни отношения. Вж. напр. §25 чл.81а ЗДСл.

Предложенито е отразено в частта за
границите на непълното работно време.
Непълното работно време и извънредният
труд са въведени в Закона за държавния
служител съответно през 2006 г. и през
1999 г. Прилагането им не е създавало
проблеми в практиката от гл.т. на
твърдяната неяснота на понятията.
Отразено.
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Приети/
неприети

7. VІІ. § 25. Член 81а изменения - „Преминаване на държавна служба
в друга администрация“
1.Алинея 1-ва дава основание за въпроси. Правоотношението с
първата, назначилата лицето администрация не е прекратено. Не се
Изпитателният срок е изтекъл и правоотношението с назначилата приема.
администрация вече е стабилизирано. Колко време е допустимо да е
отминало от изтичането на изп. срок? Една, две ... 20 години!? В този
план какъв е смисъла от условието за изтекъл изпитателен срок?
Не се
2. Алинея 6-та, както и разпоредбата на чл.15, ал.3 от законопроекта приема.
запазват, макар и при по-огранично прилагане възможностите за
заобикаляне на обшите изисквания за назначаване в държавната
администрация.
8. § 28. Измененията в чл. 83 „Преместване в същата администрация...“
1.Алинея 1 –ва - преместването да е на „друга длъжност“, а не на
„друга служба“.

Не се
приема.

2. Алинеа 2-ра – съгласието да е изрично „писмено“.
Защо „не повече от 4 години“? Точно да се определи 1, 2...
Приема се
Преместването в друго населено, като отделна хипотеза на тази по частично.
алинея 2-ра (преместване с писмено съгласие на служителя) да бъде в
отделна алинея, като се уреди и за чия сметка ще са разходите по
преместването, вкл. разходите за квартира, разходите за семейството
на преместения в друго населено място.
Ако тези детайли не бъдат уредени на равнище закон или законът да
препраща към уреждането им в подзаконов нормативен акт
хипотезата ще създаде затруднения при прилагането й в практиката.

Мотиви

Успешно преминатият изпитателен срок
представлява индикация за притежаваните
компетентности от държавния служител.

Запазването на възможностите за
преназначаване и преместване е
оправдано, когато служителят в рамките
на продължителен период от време е
доказал своите компетентности.
В хипотезата на ал. 1, при краткосрочно
преместване, не е налице преназначаване.
Предложението е прието в частта за
писменото съгласие.
Уреждането на разходите за
преместването не е необходимо. Те са за
сметка на служителя, поради което
неговото съгласие е необходимо условие.

9. § 29. Измененията в чл. 84 „Заместване“.
1.Открит общ въпрос - заместникът ще изпълнява ли едновремемнно Не се
задълженията на заеманата от него длъжност и задълженията на приема.
замествания, т.е. едновременно задължения за две длъжности?
Нормата не дава отговор.

Разпоредбата не поражда противоречиво
тълкуване в практиката. Заместникът
изпълнява задълженията и на двете
длъжности.

Не се
2.Алинея 4-та.защо за първите 30 дни не се определя допълнително
приема.
запащане? На какво основание особено, ако заместникът изпълнява и
двете длъжности?

Допълнително запащане не се определя,
тъй като 30-дневният срок съответства на
нормалната продължителност на
годишния платен отпуск (20 работни дни).
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10. § 30. Новият чл. 84а - „Споделено изпълнение на длъжност“.
1.Редакцията е сложна и объркваща. Нужда е се от подобрение.
Като че ли не са намерени най-добрите, най-подходящите думи.
„Споделено изпълнение“ или „изпълнение на една длъжност от двама
души“? Изразът споделено предполага равно, еднакво (50/50)
разпределение в правата и задължението. А това в хипотезата едва ли
ще е така. Поне по отношение на работното време, видно от ал.3-та не
е така.
2.От редакцията на ал.2-ра установяваме, че т.нар. „приемник“ ще
работи при условията на вътрешно съвместяване. Макар че
длъжността ще е заета за непълно работно време и от друго лице. Т.е.
има „микс“ от заместване –съвместяване. Думата „задължително“ няма
място в първото изречение на алинеята, т.е. да се премахне.
3.Няма яснота кой какви задължения носи (от споделящите
длъжността) с оглед изпълнението на дейността й. Кой ше носи напр.
дисциплинарна отговорност при нарушение на закона? Този който е
извършил действието или и двамата, или само лицето по ал.1-ва, т.е.
предаващия опит. Този въпрос следва да бъде изяснен с подходяща
правна уредба в отделна алинея. Може да се мисли и за солидарна
отговорност.
4. Няма яснота при това вътрешно съвместяване-заместване от страна
на лицето по ал.2-ра ще се прилага ли ал. 3-та на чл.16 от закона?
Редно е „приемникът“ да получава допълнително заплащане с оглед
определеното му работно време. Най-добре е и този въпрос да се уреди
по подходящ начин в отделна алинея.
5.Може би е добре законът да насочи, чрез отделен текст тези
правоотншения да се планират от органа по назначаването ежегодно с
цел бюджетирането им. Има аналогии в закона.

Приети/
неприети
Приема се.

11. § 33. В чл. 107, ал. 1 се правят следните изменения:
Не се
1. В т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „или е назначен без приема.
конкурс, без да са били налице условията на чл. 13, 16а, 81а, 81б и
84а“.
Тук сме изправени пред фигурата на недйствителността, а не пред
основание за прекратяване?!

Мотиви
Разпоредбата е прередактирана.

Т. 7 съдържа и други основания за
прекратяване, по отношение на които би
могло да се постави същият въпрос.
В съдебната практика не се поставя под
съмнение квалификацията на осованията
по чл. 107, ал. 1, т. 7.
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КОНФЕДЕРАЦИЯ
НА ТРУДА
„ПОДКРЕПА“ (по
официален път – чрез
Комисията по
трудово
законодателство към
НСТС, 15.02.2016 г. и
по официален път
чрез НСТС,
22.02.2016 г.)

12. § 38 Новата ал. 9 в чл. 107а КТ.
1. Споделяме идеята на текста. Но що за решение е предложеното в
края на изречението?
В рамките на съществуващите правоотношения такова възлагане може
да стане или по пътя на чл.119 КТ, или чрез отделно възникнало по
облигационен ред правоотношение. Абсурд е със заповед (при
съгласие) да може да се осъществи такова възлагане. Тоест
предлаганият текст може да остане, но без неговия финал - „.... при
условията и реда, предвиден за държавните служители“.
13. С оглед изтъкваното на няколко места в мотивите към
закнопроекта уеднаквяване на режими от ЗДСл с такива по КТ
предлагаме да се създаде текстът за допълнение в чл.107а КТ такъв
имаше в проекта на МТСП за допълнения в КТ от 2015г.(§ 1 за
допълнение в чл. 107а КТ с нова ал. 18,).
Ето текстът на отхвърленото предложение на МТСП:
„(18) За осъществяване на служебните си задължения служителите,
работещи по трудово правоотношение в държавната администрация,
имат право на представително облекло при условия и по ред,
определени от Министерския съвет.“
Очевиден е проблемът в практиката. При положение, че законопроекта
предвижда влизане в сила на измененията и допълненията от 2018г.
няма да има финансов, бюджетен проблем, с който мотивираха
отрицателното си отношение представителите на МФ в комисията по
трудово законодателство при обсъждането на законопроекта на МС за
изменение в КТ от 2015г.
1.Принципни бележки:
1.1.Предлага се да се премине към концептуално, коренно различен
нов модел, без да е представен анализ за извършваните досега
поредица от реформи. ИПА с помощта на външни експерти ще
разработва сложна материя по тестови варианти, като не се знае кой ги
разработва, кой ще ги оценява, т.е. въвежда се един малък кръг от
хора, за които също не е ясно как ще се назначават и които ще
определят за цялата администрация кой ще бъде допуснат до втория
кръг. Следва да се има предвид, че това касае служители по ЗМВР и
ЗДАНС. Не е предвидено как ще се провеждат конкурсите, като по
този начин виждаме предпоставки за куропционни схеми.

Приети/
неприети

Мотиви

Приема се.

Разпоредбата е прередактирана..

Не се
приема.

Предложението е извън обхвата на
законопоректа и не е съгласувано с
Министерството на финансите и
останалите администрации.

Не се
приема.

ИПА ще отговаря само за организациаята
и логистиката за провеждането на
тестовете. Условията и реда за
провеждането им ще бъдат уредени в
подзаконов акт.
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№

3.

Дата/лице

КОНФЕДЕРАЦИЯ
НА
РАБОТОДАТЕЛИТЕ
И
ИНДУСТРИАЛЦИТ
Е В БЪЛГАРИЯ
(по официален път –
чрез НСТС,
22.02.2016 г.)

Приети/
неприети
1.2.Не е взето мнението на университетите, които обучават по Не се
специалността „Публична администрация“. Няма единен тест по приема.
поведенчески компетентности и всеки който има бакалавърска или
магистърска степен знае колко и какви са теориите за успешните
поведенчески модели. Законопроектът променя тази философия –
вместо да обърне поглед кои университети как подготвят кадрите по
публична
администрация,
игнорира
цялото
обучение
по
бакалавърските и магистърски програми и създава нова двустепенна
система на проверка по неясни критерии и начин а провеждане на
конкурсите.
Приема се
2. Използвана е неправилно правна терминология – компетентност,
по принцип.
статут и др., което следва да се поправи.
Приема се
3. В чл. 16а липсва определение за „непълно работно време“
частично.
4. В чл. 84а споделеното изпълнение на длъжности е доста неясно.
Приема се.
Възниква въпросът как ще се сподели отговорността в този случай.
Бележки и предложения

1.КРИБ подкрепя идеята за подобряване на разпоредбите в Закона за Приема се
държавния служител в посока на преустановяване на порочните частично.
практики за избягване на конкурсното начало, равнопоставеността и
прозрачността на процедурите при подбора на държавните служители.
Наред с добрите предложения, законопроектът съдържа разпоредби,
които дават основание за нееднозначно тълкуване и могат да създадат
сериозни трудности при прилагането им.
.е е ясна мотивацията за създаването на два етапа на провеждането на
конкурс за заемането на държавна служба – централизиран и
децентрализиран /§4 и § 5/. Самата терминология е неправилна –
съдържанието сочи на провеждането на общ и специален конкурс/
за конкретната длъжност/.
По-същественото е друго – какво налага и как фактически може да се
провери компетентността на кандидата за заемането на държавна
служба „изобщо”. Предвиждането това да става чрез тестове и да се
организира от Института по публична администрация не съдържа
никакви гаранции за обективност и равнопоставеност на участниците.
Изискването за провеждане на такъв конкурс е от изключителна
важност, тъй като успешното му издържане е задължително условие
кандидатът да се яви на „децентрализирания” конкурс за длъжността,
която желае да заеме, и за която претендира да има изискуемите

Мотиви
Компетентностните модели се създават от
организацията, която ги ползва.

Възприета е терминологията от действащи
нормативни актове..
Въведени са граници на
продължителността на работното време.
Разпоредбата е прередактирана.
Предложението е отразено в частта
относно наименованието на двата етапа.
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№

Дата/лице

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви

компетентности, професионални и делови качества. В законопроекта
не се съдържа яснота на какви периоди от време ще се провеждат тези
конкурси и дали времето на провеждането им няма да се яви пречка за
участието на кандидата в същинския конкурс. Недоумение буди и
разпоредбата на чл.10д, ал.5 относно забраната кандидатите да се
явяват на тест повече от два пъти в рамките на една година.
2.Неясен е текста на разпоредбата на чл. 10д, ал. 10. Предвидена е Не се
възможност на некласираните на първо място кандидати да възразят приема.
пред органа по назначението. А „при основателност на възражението”
той да прекрати конкурсната процедура и да назначи нова такава.
Действия с такива правни последици трябва да бъдат изчерпателно
законово уредени. Субективната преценка на органа по назначаването,
непочиваща на нормативни критерии, и неподлежаща на контрол,
обезмисля провеждането на каквито и да било конкурси.
3.Налице са и други разпоредби в представения законопроект, които Приема се
предпоставят трудности при прилагането им - създаването на по частично.

Предложението се отнася до действаща
разпоредба.

Част от визираните в бележката текстове
са прередактирани.

института на „ключовата длъжност” и дефинирането й /§34/,
предвиденото „споделено изпълнение на длъжност” / § 30/ и др.
4.

БЪЛГАРСКА
ТЪРГОВСКОПРОМИШЛЕНА
ПАЛАТА
(по официален път –
чрез НСТС,
22.02.2016 г.)

1.Не се предлага механизъм и гаранция за прекратяване на порочната
практика за назначаване без проведен конкурс. Прекратяването на тази
практика няма да бъде постигнато с предложените
разпоредби.Необходими са правни инструменти, гарантиращи
съблюдаването на тези предпоставки – напр. въвеждането на
дисциплинарна отговорност на виновните длъжностни лица от органа
по назначаване.

Не се
приема.

2. Необходима е конкретизация и правно технически корекции:
2.1. В § 15 относно новата ал. 4 на чл. 21. Употребеният израз Не се
„възлагани допълнителни задължения“ може да бъде тълкуван приема.
разнопосочно, т.к. възлагането на такива задължения може да стане по
няколко съществуващи в момента начини. Очевидно нормата има
предвид някаква нова форма на служебно правоотношение, която
остава неясна и поради това – неприложима.
В случай, че нормата бъде доработена и прецизирана, аналогичен
текст трябва да се приеме и в КТ, т. к. са много на брой спорните
случаи относно признаването на разход на възнагражденията по
трудови договори, сключени за управление и изпълнение на проекти,

Законопроектът съдържа редица
разпоредби, които изключват
възможността за заобикаляне на
конкурсното начало.

Възлагането е в рамките на същото
правоотношение.
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Дата/лице

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви

съфинансирани със средства от ЕС.
2.1.Очевидно разпоредбата на чл. 84а цели създаването на
приемственост и тази цел следва да бъде подкрепена. Необходимо е да
се доработи и конкретизира: чия е отговорността за изпълнение на
служебните задължения; какви ще са последиците от преждевременно
напускане на „предаващия“ и „приемащия4 и т.н.
5.

АСОЦИАЦИЯ НА
ИНДУСТРИАЛНИЯ
КАПИТАЛ
(по официален път –
чрез НСТС,
22.02.2016 г.)

Приема се.

Разпоредбата е прередактирана.

Приема се.

Отразено.

Приема се.

Мотивите са прерадктирани.

1.3.Не става ясно по какъв начин се възстановяват платените
стипендии (§ 10, чл. 13а, ал. 7). Следва или в ЗДСл да се укаже
специален ред или да посочи друг (ГПК,ДОПК).

Приема се.

Отразено.

1.4. Има сериозна празнота по отношение назначаването на непълно
работно време както в една, така и в две администрации. Доколкото в
ЗДСл има редица препратки към КТ, където е налице по-изчерпателна
уредба, считаме за правилно или непълното работно време да бъде
уредено в същия закон, или да се ползва режима по КТ.

Не се
приема.

Непълното работно време е въведено в
Закона за държавния служител през 2006
г. и не създава проблеми в практиката от
гл.т. на тълкуване на понятието и
съдържанието му.

1.5. §25, чл. 21 – да се има предвидвнесения законопроект № 654-01-7
от Светлин Танчев, който създава възможност да се назначават
допълнително служители за сметка на европейските фондове на
срочен трудов договор и без конкурс, „чрез конкуренция, основана на
професионални качества по ред, определен във вътрешните правила на
административната структура.“. Възможности за допълнителни
назначения има и в чл. 49 на ЗУСЕСИФ. Т.е. В различни нормативни
актове от еднаква степен се създават противоречиви по смисъл правни

Не се
приема.

Няма връзка между законопроектите.
Конституцията предоставя законодателна
инициатива и на Министерския съвет, и на
народните представители.

Концепцията и целта на законопроекта са правилни и следва да се
подкрепят, но има редица правни несъвършенства:
1.1.§ 5, чл. 10д – централизираният и децентрализираният етап
всъщност представляват централизиран етап, доколкото се
осъшествяват от централен орган и тъй като няма предвидени
действия на местно равнище, следователно няма децентрализиран
етап. Като решение могат да се използват първи и втори етап на
конкурса.
1.2.В законопроекта се урежда „конкурс“, а в мотивите се обосновава
конкурсна процедура – необходимо е уеднаквяване на използваните
понятия.
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Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви

възможности за допълнителни назначения в администрацията, което е
крайно неприемливо.
1.6.Същата възможност като в т. 5 се предлага и по отношение на
работещите по трудово правоотношение – § 38 от законопроекта, чрез
който се уреждат изменения в чл. 107а от КТ. В този смисъл
изложеното по т. 5 се отнася и до § 38.

6.

ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБЕДИНЕНИЕ НА
ДЪРЖАВНИТЕ
СЛУЖИТЕЛИ
(по официален път –
12.02.2016 г.)

Не се
приема.

Същите мотиви като за предишната
бележка.

1.7.“Споделеното изпълнение на длъжност“ (чл. 84а) освен неточно
Приема се.
като изказ е неясно и по съдържание, защото няма предвиден режим на
„споделяне“ (как се разпределят правомощията, техните права и
задължения), а в допълнение – длъжност не се изпълнява, прави се
дейност. Тук не следва да възприемаме за правилно повтарянето на
същата грешка от чл. 4 на действащия ЗДСл.

Разпоредбата е прередактирана.

1.8. Отчитаме като положително изготвянето на частична оценка на
въздействието, но не сме удовлетворени от пестеливо изложеното в т.
5 очакване. Не считаме, че по този начин се обосновават финансовите
средства, необходими за прилагането на новата уредба по смисъла на
чл. 28, ал. 2 от ЗНА.

Приема се
по принцип.

Към момента нормативната уредба не
предвижда изготвянето на оценки на
въздействието.

1. С новите текстове на чл.16а се разрешават голяма част от
проблемите в приложението му, особено със забраната за заемане на
такава длъжност от ръководни служители. Много добра стъпка в
посока гъвкаво работно време е допуснатата възможност за временно
преназначение на служител на непълно работно време.
Останала е обаче възможността да се ползва съмнителното по своя
характер назначение за „7 часово работно време“, при това без да се
преминава тест по чл.10д. Често за такава длъжност, с намалено само
с час работно време, дори не се променя длъжностната
характеристика, което доказва недобросъвестните цели на заемането
й. Остава отворена възможността определен служител, да се назначи
почти с нормална заплата, без преминаване на никакъв етап на
конкурс и вече „отвътре“, да участва в конкурс за длъжност на пълно
работно време. Тази възможност може отново да се определи като
заобикаляне на конкурсната процедура и компрометиране на
прозрачността и честността й.
Предлагам 2 варианта на промяна на този текст: или да се ограничи
непълното работно време до 4 или най-много 5 ч. без да се преминава

Приема се.

Избран е
варианти.

вторият

от

предложените
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Приети/
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Мотиви

централизиран тест преди назначението, или ако работното време е
над 5 ч. да се преминава поне централизиран етап на конкурса.
2. Използваният термин в чл.35 и чл35а „професионална
квалификация и преквалификация“ следва да се замени с „обучение за
служебно и професионално развитие“. Има легална дефиниция на
понятието „квалификация“, на която обученията предоставяни от
Института по публична администрация не отговарят.
3. В чл. 59 отлагателната процедура може да се замени със
задължението на органа по назначението да разрешава по искане на
служителя най-малко 10 дни платен отпуск и да създаде условия
остатъкът да се ползва през следващата година. Отлагателните
заповеди са излишно хабене на хартия. Давността на отпуска е
достатъчно условие служителят да се стреми да го използва в рамките
на давностния срок.
4. В чл.67 следва да се отрази възнаграждението, регламентирано в чл.
21. Ако това не стане, възлагането на работа със заповед срещу
възнаграждение, което не е включено в регламентите за заплащане на
държавните служители, по своя характер е близко до изпълнение на
работа по граждански договор.

Приема се.

Отразено.

Приема се
по принцип.

Отразено с друга редакция.

Приема се.

Отразено.

5. Настоятелно предлагам да се промени текстът на чл.67, ал.8 като
„октомври“ се замени с „декември“. Малко администрации имат
финансова възможност за разпределение на средства за ДВПР през
януари. Предполагам в многобройните справки, които са давани на
тази тема е ясно каква част от администрациите се ползват от тази
възможност. С приключване на годината и в рамките на утвърдения
бюджет за календарната година следва да се извършат и всички
плащания на възнаграждения за годишните резултати.
През януари сумите, които се начисляват влизат за отчет и в лимити за
бюджета на другата календарна година, което смятам за неизчистен
механизъм.
6. Допуснатата възможност в текста на чл.76, ал.10 държавният
служител да не може да възрази след променена окончателна оценка
на контролиращия ръководител е недопустима и следва да намери
решение. Вече има случаи на служители, които не подписват
намалените си оценки от контролиращия ръководител въпреки, че са
задължени и неподписването може да се тълкува като дисциплинарно

Не
приема.

се Предложението не е предмет на
конкретния законопроект и би могло да
бъде
възприето
единствено
след
съгласуване
с
Министерството
на
финансите.

Не се
приема.

Не се приема по отношение на
разпоредбата на чл. 76, ал.
10.
Контролиращият ръководител може да
потвърди годишната оценка на държавния
служител или да я промени с една оценка,
което
е с цел
осъществяването на
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№

Дата/лице

Бележки и предложения
нарушение. Аргументът, че възможността на контролиращия
ръководител да промени оценката на оценяващия е с цел повишаване
обективността е неприемлива. Не може да се твърди, че винаги
контролиращият е по -обективен от оценяващия. В ал. 7 на същия
член оценяващият е задължен да е обективен, а контролиращият няма
разписано задължение. Той има възможност да „накаже“ оценяващия
за проявена субективност при оценяването като го оцени ниско
поради неспазване на задължения и липса на компетентност.
7. В чл.90, ал.1, т.4 да се формулира друга санкция, тъй като при
понижаване на ранга за 6 м. или 1 г. служител с минималния за
длъжността ранг ще заема длъжността с по-нисък от минималния
ранг, което ми се струва противоречиво. Изобщо санкциите свързани с
ранговете бяха от значение когато рангът имаше материално
изражение.

7.

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА
ХОРА
(по официален път –
7.03.2016 г.)

8.

НАЦИОНАЛНО
СДРУЖЕНИЕ НА

Приети/
неприети

Мотиви
контрол по отношение на оценяващите
ръководители
при
ползването
на
инструментариум уреден на подзаково
ниво. Приема се по отношение на
възможността за възражение, което ще
бъде уредено на подзаконово ниво.

Не се
приема.

Разпоредбата на чл. 90, ал. 1, т. 4 отпада.

8. В чл.106, ал.3 След думите по-благоприятно за него да се предлагам
да се добави ново изречение: „Служител, който през последните 10
години има непрекъснат служебен стаж в администрацията към
момента на прекратяване на служебното правоотношение има право
на обезщетение от 6 месечни основни заплати.“
С този текст се изравняват правата на служители работили през
последните 10 г. в една администрация без да са през целия период
държавни служители, с тези които са работили по служебно
правоотношение последните 10 г. без прекъсване в повече от една
администрация. Така двете категории служители ще имат еднакво
право да получат 6 основни заплати. Към момента втората група
служители получават 5 заплати, което е несправедливо. Работодателят
по същество и в двата случая в последните 10 години е бил един и същ
- държавата.
Подкрепят въвеждането на механизми, насочени към подобряване
управлението на човешките ресурси. В чл. 84а, ал. 4 ръководните
длъжности не следва да се изключват от обхвата, предвид на това че
голяма част от тях са ключови.

Не се
приема.

Предложението не е съгласувано
Министерството на финансите.

Подкрепяме усилията в посока на обективност и прозрачност на
процедурите за подбор на държавни служители. Оценяваме промените

Не се
приема.

Приема се.

с

Отразено.

Не е необходимо уточнение. Съгласно чл.
37.
От
ЗА
администрацията
на
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№

Дата/лице
ОБЩИНИТЕ В
РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
(по официален път –
24.02.2016 г.)

Бележки и предложения
като положителна стъпка, гарантираща състезателното начало.
1. По § 10
Предлагаме следната редакция на чл. 13а, ал. 1:
„Чл. 13а. (1) По отношение на стипендианти на централната и
местната администрация, след приключване на съответното обучение,
служебно правоотношение може да възникне без провеждане на
отделен конкурс въз основа само на тест по чл. 10д, ал. 1 и проведено
от органа по назначаване допълнително събеседване за установяване
на специфичните познания на кандидатите за заемане на конкретната
длъжност.“
Мотиви
Тъй като се допуска неяснота в тълкуването на понятието „държавна
администрация“, предлагаме да се включат изрично и общинските
администрации. Това е възможност за привличане и задържане на
млади специалисти, които в момента са дефицит за голяма част от
общините.
2. По §13
Предлагаме нова ал. 5 на чл. 16а:
„Чл. 16а. (5) В общинските администрации могат да бъдат
назначавани държавни служители на длъжност главен архитект при
непълно работно време.“
Мотиви
Предложението цели да даде възможност в малките общини да се
назначават при непълно работно време главни архитекти. Нивата на
заплащане в общинските администрации са непривлекателни за тези
високо квалифицирани и в същото време толкова дефицитни
специалисти. Неслучайно чл. 16а беше приет през 2006 година за да се
реши този съществуващ до тогава сериозен кадрови проблем. С
предлаганата промяна той отново ще възникне за малките общински
администрации за длъжности, които са ключови за изпълнение на
функциите им.
В същото време, обемът на работата не винаги изисква ангажираност
при пълно работно време , затова настояваме да остане възможността
главните архитекти да могат да работят с намалено работно време.

Приети/
неприети

Мотиви
изпълнителната власт е централна и
териториална.

Приема се Предложението
е
отразено
по принцип. разпоредба в ПЗР на законопроекта.
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чрез

№

Дата/лице

Бележки и предложения
3. По §18
Предлагаме следната редакция на чл. 35, ал. 3:
„Чл. 35 (3) Държавният служител, изпратен на обучения с обща
продължителност повече от 20 календарни дни в рамките на една
календарна година, при прекратяване на правоотношението в срок пократък от една година след приключване на обученията, възстановява
разходите, свързани с тях.“
Мотиви
Предлагаме по-ясна и разбираема редакция. Целта е да се даде
възможност при прекратяване на правоотношенията, независимо от
основанието, служителят да възстанови направените разходи за
обученията. Считаме, че по този начин се гарантират интересите и на
двете страни.
4. По §22
Предлагаме да се запазят действащите редакции на чл. 59, ал. 2 и ал 5,
т. 2
Мотиви
Считаме, че трябва да се даде възможност и на служителя да отложи
ползването на отпуска си за следващата година по уважителни
причини, които не попадат в хипотезите на ал. 4.

9.

НАЦИОНАЛНА
АСОЦИАЦИЯ НА
СЕКРЕТАРИТЕ НА
ОБЩИНИ В
РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
(по официален път –

Приети/
Мотиви
неприети
Не
се Възприето е предложение с друга
приема.
редакция, подадено в рамките на
съгласувателната процедура.

Приема се Предложението е отразено
по принцип. редакция на чл. 59, ал. 2.

с

друга

5. Подкрепяме идеята за въвеждане на института на „Споделено
изпълнение на длъжност“, защото по този начин се гарантира
приемственост в дейността на администрацията. В същото време
считаме, че спецификата на работата на служителите, на ръководни
длъжности в малките общини налага те да бъдат включени в обхвата
на цитирания институт. Следва да се предостави правна възможност
за предаване на притежаваните от тях експертни знания и умения.

Приема се.

Направена е редакция на разпоредбата.

Принципна бележка: Предлагаме, освен създаването на общи,
разписването и на специални раздели в ЗДСл /съответно, за
централните и местните администрации/, които да отчитат техните
специфични цели, структури и условия на работа.
Централизиран етап на конкурса:
1.1. Не подкрепят – основен аргумент е липсата на реална длъжност, за
която да кандидатстват на децентрализирания етап.

Не се
приема.

Уреждането на специален режим следва
да бъде извършено в специалния закон.

Не се
приема.

Централизираният етап се провежда след
като кандидатите са допуснати до конкурс
за конкретна длъжност.
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№

Дата/лице
26.02.2016 г.)

Бележки и предложения
1.2. Не подкрепят единствено по отношение на малките общини
(население до 10 000 души). Наличието на двустепенна конкурсна
система би довело до загубата на и без това малкия наличен
интерес.

Приети/
неприети
Не се
приема.

Мотиви
Не съответства на духа на предложените в
законопроекта промени – да се осигури
обективност и прозрачност на подбора,
при ползване на единен инструментариум
и единни стандарти.

1.3. Да се помисли за включване в ЗДСл на разпоредба, по силата на
която транспортът от местоживеенето до местоработата, , когато
те са в различни населени места, да се поема от администрацията,
в която държавният служител работи.

Не се
приема.

Не е релевантно към законопроекта.

2. Тестове при заемане на по-висока длъжност:
2.1. Не е необходим тест, т. к. кариерното развитие на държавните
служители трябва да бъде съобразено с постигането на целите и
качественото изпълнение на задълженията. Следва да се вземе
предвид, възможността за по-бързо кариерно развитие на държавния
служител, при условие, че при годишното оценяване на изпълнението
на длъжността е получил най-висока оценка.

Не се
приема.

Качественото изпълнение е функция, и то
в съществена степен, и на притежаваните
общи компетентности. Нормативната
рамка преддвижда „бърза писта“ за
служители,
получили
най-високата
оценка.

2.2. Да се уреди изискването за професионален опит/ранг при
заемането на ръководни длъжности. В малки общини например,
предвид заплащането, няма интерес от страна на външни кандидети
дори към длъжността „директор на дирекция“. В същото време, за
работещите кадри на експертно ниво е преграден пътя за кариерно
израстване и сега, тъй като за да заеме длъжността директор, този
служител трябва да отговаря на условията. Няма как като си работил
дори повече от четири години на експертна длъжност да заемеш
длъжността директор, тъй като нямаш ръководен професионален опит.
Такъв няма как да се придобие на експертна длъжност и се получава
един порочен кръг.
3. Редът за ползване и отлагане на полагаемия платен годишен отпуск
към момента облагодетелства работещите по трудови правоотношения
спрямо държавните служители. Редът за ползване и отлагане на
отпуските би трябвало да бъде аналогичен.

Приема се
по принцип.

Въпросът ще бъде уреден на подзаконово
ниво.

Приема се
частично.

Друга редакция на чл. 59.

4. Да се предложи промяна или да се върне старото положение с
отпуските на държавните служители

Приема се
частично.

Друга редакция на чл. 59.
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№

Дата/лице

Бележки и предложения
5. Считаме, че за главните архитекти трябва да има възможност за
назначаване на непълно работно време /да се вмъкне изключение в чл.
16а/. Считаме, че няма проблем те да бъдат назначени по служебно
правоотношение на по 4 часа в две администрации.

10.

Отразено в ПЗР на законопроекта.

Не се
приема.

Липсва аргументация.

02 февруари 2016 г.
22:23:21

Защо в чл. 106, ал. 1, т. 6 се заличава текста "при наличието на
условията" на чл. 68 от КСО'?

Не се
приема.

Borislav Nikolov

Това не е ли дискриминация, при положение, че на служителите в
силовите ведомства от 15.08.2015 г. КСО дава възможност да се
пенсионират и да продължат да работят на същите длъжности?

Разпоредбата не само не е
дискриминационна, а създава
равнопоставеност между служителите по
ЗДСл и по специални закони, придобили
право на пенсия за осигурителн стаж и
възраст.

Текстът на чл.84, ал.4 е неясен. С първото изречение се предвижда, че
за първите 30 дни на заместване не се дължи възнаграждение. С
второто изречение се регламентира, че когато отсъствието е над 30
работни дни се определя допълнителна заплата. За кой период е тази
заплата - за целия период на замествате или извън първите 30 дни?
Освен това се говори веднъж за 30 дни, втори път за 30 работни дни,
които по правило са различни периоди от време. Не е ясен размера на
допълнителната заплата 50 % от заплатана на отсъствация или от
минималния размер за длъжността

Приема се

Направена е редакция.

1. В първия проект на ЗДСл бях предложил да бъде добавен един
текст в чл. 67, ал. 7 , а именно нова т. 6 "допълнително
възнаграждение за прослужено време", който сега виждам, че не е
добавен или по точно не е съобразен с моето предложение. Защо? С
промените от 2012г. цялото прослужено време на служителите го
вмъкнахте в заплатите на държавните служители. От тогава заплатите
не са увеличавани изобщо, въпреки че в Наредбата за заплатите на
държавните служители е заложено, в кои случаи МОЖЕ да се
увеличава, но това не се прилага изобщо от Ръководителите. Защо,
след като беше внесено в Народното събрание да бъде добавен този
текст, не е съобразен изобщо. Каква е причината и изобщо мисли ли се
по въпроса за увеличаване на заплатите на ДЪРЖАВНИТЕ

Не се
приема.

Законопроект с № 554-01-154
16/09/2015 г., внесен в НС и съдържащ
аналогично предложение е отхвърлен при
разглеждане на първо четене.
Предложението не е в съответствие с
философията на модела на заплащане в
държавната администрация.
Възможността за увеличение е свързана с
размера на средствата за заплати и
осигуровки, предвиден в ЗДБРБ за
съответната година. Управлението на този
разполагаем ресурс в конкретната

03 февруари 2016 г.
14:42:14
Манчева
(чрез Портала за
обществени
консултации)
03 февруари 2016 г.
19:34:50
Mario
12.

Мотиви

6. Не сме съгласни с текста на чл. 35, ал. 3 /относно общо 20 дни
обучения през годината, което е 10 обучения по 2 дни, например/ и
предлагаме да отпадне.

(чрез Портала за
обществени
консултации)

11.

Приети/
неприети
Приема се.

(чрез Портала за
обществени
консултации)

Тази редакция не цели ли работодателят да държи в подчинение тези
служители?

15

№

Дата/лице

Бележки и предложения

Приети/
неприети

СЛУЖИТЕЛИ. Ето защо моля, отново да бъде преразгледан този чл.
67, като бъде добавена нова точка 6: "допълнително
възнаграждение за прослужено време".

2. В чл. 168, ал. 1 от Кодекса на труда е заложено при майки с 2 деца
да ползват допълнителен отпуск от 2 дни. Защо в ЗДСл това не е
заложено. Това е дискриминация спрямо служителите по служебно
правоотношение. Затова предлагам да бъде премахнат текстът
заложен в чл. 67, ал. 7 и да бъде заложен тексът както е в чл. 168 от
Кодекса на труда.

Не се
приема.

Темата за допълнителното възнаграждение за прослужето време е
много актуална, има мнения за и против. Реалността е, че в момента
съществува неравнопоставеност между държавните служители работещите в силовите министерства продължават да получават
допълнителни възнаграждения за стаж и професионален опит, а
останалите не. Целите, които си поставя закона, за задържане на
квалифицираните хора в администрацията няма да бъдат постигнати
без да се преразгледа системата на заплащане на труда. Минималната
работна заплата за страната нараства всяка година, а
възнагражденията на държавните служители не са мръднали от 2012г.,
след последните необмислени промени

Не се
приема.

администрация е ангажимент на
съответния орган по назначаването. Няма
пречки по негова преценка да бъдат
реализирани мерки за оптимизиране на
работата и позволяващи увеличение на
заплатите. В този дух са редица
нормативни актове, приети от МС.
Предвижда се да се реализират мерки за
подобряване прилагането на
съществуващия модел на заплащане,
които ще бъдат уредени на подзаконово
ниво.
Предложението е неприложимо за
държавни служители. Чл. 168, ал. 1 от КТ
дава възможност за ползване на подобен
отпуск, при условие, че това е уговорено в
колективен трудов договор. На настоящия
етап ЗДСл не позволява колективно
договаряне за държавни служители. Освен
това, предложението е неясно – чл. 67, ал.
7 от ЗДСл се отнася до допълнителни
възнаграждения.
Коментарът не съдържа конкретно
предложение.

04 февруари 2016 г.
21:14:35

Допълнение към получаване на допълнително възнаграждение за
прослужено време

Не се
приема.

Отговор е даден с мотивите към коментар
3.

mario

Тук не би трябвало да има против, защото е дискриминация спрямо
други министерства, които получават 2% за прослужено време. Искам

04 февруари 2016 г.
14:13:00
Манчева
13.

14.

Мотиви

(чрез Портала за
обществени
консултации)
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№

Дата/лице
(чрез Портала за
обществени
консултации)

05 февруари 2016 г.
22:13:18

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви

да попитам тези които предлагат частична промяна на ЗДСл, защо не
помислят и за увеличаване на заплатите. Кои държавни служители са
по добри от други държавни служители. Вместо да улеснявате работат
на служителите, Вие измисляте нови и нови неща, а за увеличаване на
заплатите не се говори никъде. Минималната работна заплата стана
420 лв, а някои служители получават толкова. Къде е равенството и в
крайна сметка докога ще мълчите? От 2012 година не са мръднали
заплатите - помислете и ако Ви е съвестно гласувайте така направения
Закон...
1. Предлагам в чл. 7, ал. 6 да бъде добавена и "сексуална ориентация".

Не се
приема

2. Как ще се гарантира чл. 8, ал. 3 от Закона за държавния служител,
че всеки новопостъпил служител, трябва да попълни деклрация за
обстоятелствата на чл. 7, ал. 2. Достоверността няма как да се
проверява. Според мен трябва да се измисли сподоб служителите по
управление на човешките ресурси да имат правото да проверяват
служителите в търговския регистър. Всеки може да се подпише, че
няма фирма, няма близки роднини и това няма как се докаже.

Не се
приема.

mario
(чрез Портала за
обществени
консултации)
15.

Антидискриминационните критерии,
предвидени в ЗДСл възпроизвеждат, тези,
предвидени в Конституцията на
Република България, която представлява
най-висшата и трайна уредба по темата
като считаме, че допълнения не са
необходими. Специалният закон в тази
област – ЗЗД дава подробна уредба, която
е приложима и по отношение на
държавните служители.
Основание за проверка истинността на
декларираните обстоятелства се извършва
при възникване на съмнение или при
сигнал.
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№

Дата/лице
09 февруари 2016 г.
20:25:38
Nancheva

16.

(чрез Портала за
обществени
консултации)

10 февруари 2016 г.
13:10:50
poze

17.

(чрез Портала за
обществени
консултации)

16 февруари 2016 г.
11:39:07
dnikolova69
18.

(чрез Портала за
обществени
консултации)

Бележки и предложения
Въведената нова система за заплащане в държавната администрация
от 2012 г. е дискриминация по отношение на служителите.
Консолидираната заплата, в която беше вкаран натрупания
професионален опит, само за 4 години доведе редица служители с 20
годишен опит на нивото на минималната РЗ от 420 лева. Пример: при
мин.РЗ през 2012 г. от 290 лв., ако служителят е получавал 350 лв.
основна РЗ плюс 20% за клас или общо 420 лева, то през 2016 г.
със опит от 24 г., той отново получава забележителните бруто 420
лева, т.е. минималната РЗ. Така че, ако през 2012 г. той е получавал
брутно трудово възнаграждение с 45% над мин. РЗ, то през 2016 г.
той вече с минималната. Какво ще очаквате от този служител, къде е
мотивацията му да работи по-добре, професионално и отговорно ?
Истината е за 4 години в повечето администрации заплатите не са
пораснали дори с 1%, ДМС - няма !

Приети/
неприети
Не се
приема.

Законът предвижда кандидатите за държавната работа да се явяват на
конкурс най-много 2 пъти в годината (В чл. 10д)
В университета пускат по три пъти - 1 път на реалния изпит, 1 път на
поправителния и 1 път на ликвидационната сесия. Защо да
ограничаваме кандидатите да идват на конкурси, при положение, че
така зададените текстове ще наложат организиране на процедури
всяка седмица?

Не се
приема.

Съгласна съм с мненията и предложенията на всички коментари
направени до момента. Поздравявам хората, стоящи зад написаното за
тяхното професионално отношение, компетентност и гражданска
позиция. За съжаление мислещите хора са малко, повечето коментират
в пространството, а не сега, когато е момента да се направи
предложение.
Част от направените от мен предложения в предходната версия на
изменение на ЗДСл са направени сега. Благодаря, за това, че мнението
ни е чуто.
Харесвам промените в чл.10а, ал.2, чл.10д, ал.10, чл.13, чл.13а,

Не се
приема.

Мотиви
Коментарът на съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта.

Коментарът е противоречив: от една
страна се предлага увеличаване на
възможностите за явяване на тест от два
на три пъти, а от друга – съдържа
предложение за отпадане на
ограничението като цяло.
Целта на теста е да осигури преценка на
общите компетентнсти, които не могат да
бъдат развити в рамките на толкова
кратък период. Възможността за
многократно явяване ще затрудни
логистично-организационните
мероприятия, без да доведе до подобрение
на резултатите на кандидата.
Минималният размер на основната
заплата за най-ниската длъжност,
предвидена за заемане от държавен
служител, се определя ежегодно със
закона за държавния бюджет на
Република България . Увеличаването на
гарантирания минимум е в сферата и на
финансовата политика. Предстои на покъсен етап да се предприемат мерки в
областта на политиката по заплащането
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№

Дата/лице

16 февруари 2016 г.
11:58:59
dnikolova69
19.

(чрез Портала за
обществени
консултации)

18 февруари 2016 г.
07:35:28
20.

Бележки и предложения
чл.57 и в чл.90 от ЗДСл.
По отношение на заплащането, предлагам минималната заплата за
държавен служител да не е равна на минимилната работна заплата за
страната. Разликата трябва да бъде поне с 50,00лв. в полза на
администрацията. Аргументите за това са:
-държавния служител заема длъжността с конкурс ( двуетапен
конкурс);
-мотивираност на служителите;
-йерархичност в заплащането, съобрзено с отговорностите на
служителите (в момента изпълнители -чистач, шофьор, технически
изпълнител и т.н. и инспектор/ младши експерт са на индивидуална
работна заплата от 420,00лв.);
-отношение на уважение от страна на държавата към хората с
образование, доказани качества и отговорности.
В чл.58 от ЗДСл да се добави нова ал.3 с текст, аналогичен на чл.175,
ал.2 от КТ, което дава възможност на държавния служител да
прекъсва ползването на платения годишен отпуск по собствено
желание. Текста би могъл да бъде: "Извън случаите по предходните
алинеи, отпускът на работниците и служителите може да бъде
прекъсван по взаимно съгласие на страните, изразено писмено."
В чл.84а, ал.4, споделеното изпълнение на длъжност не се прилага за
ръководни длъжности. Чл.84а, ал.2 ни препраща към чл.82, ал.3 заемане на ключова длъжност. Определнието за ключова длъжност в
ДР на ЗДСл не изключва ръководните длъжности. Според мен има
противоречие.
Чл. 19, ал.6, т. 1 от З-на за администрацията е в пълно противоречие на
предложения § 35, ал.2 от ЗИД на ЗДСл.

Приети/
неприети

Мотиви
чрез подобряване прилагането на
съществуващия модел на заплащане.

Не се
приема.

Уточнение с изричен законов текст не е
необходимо. Възможността отпускът да
бъде прекъсван по взаимно съгласие е
безспорна в практиката.

Приема се.

Направена е редакция.

Приема се.

Предложеният текст отпада от
законопроекта.

Мари
(чрез Портала за
обществени
консултации)
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№

Дата/лице
18 февруари 2016 г.
20:03:34

21.

stoppingby
(чрез Портала за
обществени
консултации)
18 февруари 2016 г.
21:44:38
komentator.bg

22.
(чрез Портала за
обществени
консултации)
18 февруари 2016 г.
21:47:14
komentator.bg
държавен служител
(чрез Портала за
обществени
консултации)
23.

Бележки и предложения
Подкрепям споделеното изпълнение на длъжности, но изключването
на ръководните длъжности (чл.84а, ал.4) не е приемливо.
Съдържанието на дефиницията за ключова длъжност в ДР предполага,
че част от ключовите длъжности са с ръководни функции. Точно за
някои ръководни длъжности има най-голяма нужда от приемственост,
но трябва ясно да се определи кой е приемникът и да се уреди
въпросът с отговорността.
Резултати от проведена консултация на Платформата за обществени
консултации
В периода 26.01.2016 г. Асоциацията на юристите за развитие на
правото в обществен интерес, съвместно със Сдружение „Журналисти
за прозрачно управление” и Професионалното обединение на
държавните служители организираха обществена консултация по
проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗДСл, както и по
останалите законопроекти за изменение и допълнение на същия закон
вече внесени в Народното събрание. Публикувани 10-те въпроса.
1. Усещате ли положителна промяна в работата на администрацията за
последните 3 години?
Има още какво да се желае. Личното ми впечатление е, че в
определени администрации се работи към улесняване на клиентите
(бенефициерите) откъм изискване на документи при подаване на
формуляри за подпомагане.
2. Въвеждането на централизиран конкурс ще повиши ли качеството
на новоназначените държавни служители?
Да, но имам горчив опит от явяване на такъв конкурс. Бяха назначени
хора, които не знаеха основни понятия и термини от наредбите и
процедурите. Как ли са решили теста при това положение? Досетихте
се, нали?
3. С промените в закона ще се гарантира ли професионализма на входа
на държавната служба?
Не. Професионализмът в държавната служба е така да се каже в
желанието на самия държавен служител да се развива, като придобива
нови компетенции и надгражда вече наученото. Не понасям
служители, които веднъж заели „бройката“ само гледат как да избутат
работния ден и да си вземат заплатата. Същите тези лица нямат навика
или по-скоро желанието да четат необходимите им в работата
документи, донякъде и не разбират материята. Точно тези пропуски

Приети/
неприети
Приема се.

Мотиви
Направена е редакция.

Не се
приема.

Коментарът на съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта.

Не се
приема.

Коментарът не съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта.

Не се
приема.

Коментарът не съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта.

Не се
приема.

Коментарът не съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта.
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№

Дата/лице

Бележки и предложения
проличават при работа с клиенти и създават впечатление за
некомпетентност в дадената администрация
4. Кариерното развитие на държавните служители трябва ли да бъде
обвързано с изпит?
Абсолютно да. Мотивите ми са в отговора на въпрос №3.
5. Провеждането на централизирания конкурс трябва ли да бъде
присъствено в зала на ИПА в София?
По-скоро да. Ще видите конкуренцията :)
А сега сериозно – технологиите са достатъчно развити, просто трябва
да се подсигури достоверност, че лицата, които кандидатстват за
държавна служба са именно те (а не някой друг да решава теста
вместо тях) и че въпросите са генерирани в първата минута от
започване на изпита.
6. Провеждането на централизирания конкурс може ли да бъде
дистанционно (всеки кандидат да може да участва без да е
необходимо да присъства физически в София)? Този вариант крие ли
някакви рискове?
Отговорът ми съвпада с този, който дадох на въпрос №5.
7. Може ли да се има доверие на системата за оценяване на
служителите? Може ли да бъде гарант при провеждане на процедура
за вътрешен подбор при преназначаване на по-висока длъжност?
Не. Субективните фактори са много.

24.

18 февруари 2016 г.
21:47:40

8. Смятате ли, че ако се въведе изпит за повишаване в длъжност това
ще гарантира обективното кариерно развитие спрямо професионални
качества?
Изпит трябва да има.Въпросът е колко коректно ще бъде проведен и
съответно доколко оценяването ще е реално.
9. Смятате ли, че работещите по трудово правоотношение имат поблагоприятен статут и условия за работа от държавните служители?
Донякъде да.
10. Одобрявате ли отпадането на отличия и награди за държавни
служители?
Не. Ако отличието/наградата е за наистина добре свършена работа или
спасен човешки живот напълно е заслужена
Ако човек веднъж е издържал конкурс по съществуващите към
момента правила, минал е изпитателни срокове и т.н. но след време по

Приети/
неприети

Не се
приема.

Мотиви

Приема се
по принцип.

Коментарът не съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта.
Въпросът ще бъде уреден на подзаконово
ниво.

Приема се
по принцип.

Въпросът ще бъде уреден на подзаконово
ниво.

Не се
приема.

Коментарът не съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта. Предстои подобряване на
системата за оценяване. Въпросът ще бъде
уреден на подзаконово ниво.
Коментарът не съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта. Въпросът ще бъде уреден
на подзаконово ниво.

Приема се
по принцип.

Не се
приема.
Не се
приема.

Не се
приема.

Коментарът не съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта.
Коментарът не съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта.
Конкурсът позволява да бъде подбран
най-подходящият кандидат за съответната
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№

Дата/лице
komentator.bg
Иван
(чрез Портала за
обществени
консултации)

18 февруари 2016 г.
21:49:09
komentator.bg
Пресиян
(чрез Портала за
обществени
консултации)

25.

Бележки и предложения
някаква причина е напуснал, би следвало да може по по-облекчена
процедура да се върне на държавна служба, вкл. ползвайки опцията по
заместване. Свидетели сме на подобна практика и в други държави.
Струва ми се дискриминационно някои служители никога през живота
си да не са виждали конкурс, а други, които са минавали конкурси
дори повече от веднъж да трябва да го правят отново, само защото към
момента са по заместване. Може да изглежда частен случай, но по
такъв начин също така ще се облекчи бързото завръщана на излезли
по някаква причина от системата при необходимост.
1.Усещате ли положителна промяна в работата на администрацията за
последните 3 години?
Наблюденията ми се изчерпват с работата на служителите по
гишетата. Промяната е минимална и мисля, че има още доста да се
работи в тази насока.
2. Въвеждането на централизиран конкурс ще повиши ли качеството
на новоназначените държавни служители?
Това зависи от начинът, по който да бъдат организирани конкурсите.
Трябва да се затворят „вратичките“ за назначаване на
некомпетентните чиновници и да се ограничи едноличния човешкия
фактор при назначаванията.
3. С промените в закона ще се гарантира ли професионализма на входа
на държавната служба?
Това вече е извън обхвата от закона, а зависи от степента на
отговорност на служителите.
4. Кариерното развитие на държавните служители трябва ли да бъде
обвързано с изпит?
Задължително.
5. Провеждането на централизирания конкурс трябва ли да бъде
присъствено в зала на ИПА в София?
Не е задължително присъствието, има достатъчно технологични
решения за това.
6. Провеждането на централизирания конкурс може ли да бъде
дистанционно (всеки кандидат да може да участва без да е
необходимо да присъства физически в София)? Този вариант крие ли
някакви рискове?
Да, може да бъде дистанционно. Рисковете съществуват, но могат да
бъдат ограничени.

Приети/
неприети

Мотиви
длъжност, независимо дали е бил
държавен служител или не. По този начин
кандидати, които не са били в държавната
администрация няма да бъдат
дискриминирани.

Не се
приема.

Коментарът не съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта.

Приема се
по принцип.

Уреждане на въпроса ще бъде търсено на
подзаконово ниво.

Не се
приема.

Коментарът не съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта.

Не се
приема.

Коментарът не съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта.

Приема се
по принцип.

Уреждане на въпроса ще бъде търсено на
подзаконово ниво.

Приема се
по принцип.

Уреждане на въпроса ще бъде търсено на
подзаконово ниво.
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№

Дата/лице

18 февруари 2016 г.
21:52:37

26.

komentator.bg
Емилия Иванова
(чрез Портала за
обществени
консултации)
18 февруари 2016 г.
21:55:08
komentator.bg
Валери Господинов

27.

(чрез Портала за
обществени
консултации)

Бележки и предложения
7. Може ли да се има доверие на системата за оценяване на
служителите? Може ли да бъде гарант при провеждане на процедура
за вътрешен подбор при преназначаване на по-висока длъжност?
Не.
8. Смятате ли, че ако се въведе изпит за повишаване в длъжност това
ще гарантира обективното кариерно развитие спрямо професионални
качества?
Едва ли ще гарантира, но поне е стъпка напред в тази посока
9. . Смятате ли, че работещите по трудово правоотношение имат поблагоприятен статут и условия за работа от държавните служители?
Не мисля така.
10. Одобрявате ли отпадането на отличия и награди за държавни
служители?
Не, следва да се потърят алтеранативи за някакво морално
поощряване.
1. Усещате ли положителна промяна в работата на администрацията за
последните 3 години?
НЕ
2. Кариерното развитие на държавните служители трябва ли да бъде
обвързано с изпит?
ДА
3. Провеждането на централизирания конкурс трябва ли да бъде
присъствено в зала на ИПА в София?
НЕ
1.Усещате ли положителна промяна в работата на администрацията за
последните 3 години?
Малко ми е неудобно, но истината е – НЕ. Често ми се случва да
използвам и зная повече от новите подходи и методи за справяне с
дадени трудности, отколкото администрацията. Почти всички
процедури за малкият бизнес са тромави и ненужни, още се изискват
справки по 3 броя за всяко кандидатстване … не виждам оптимизация
на работните процеси, съгласувани с „малките предприемачи“.
Изискванията растат, а разграниченията между бизнесите не – каквото
се изисква от мултимилионна компания се изисква и от малкият
бизнес.
2. Въвеждането на централизиран конкурс ще повиши ли качеството
на новоназначените държавни служители?

Приети/
неприети
Не се
приема.

Мотиви
Коментарът не съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта.

Не се
приема.

Коментарът не съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта.

Не се
приема

Коментарът не съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта.
Коментарът не съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта.

Не се
приема.

Не се
приема.
Не се
приема.
Не се
приема.
Не се
приема.

Не се
приема.

Коментарът не съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта.
Коментарът не съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта.
Коментарът не съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта.
Коментарът не съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта.

Коментарът не съдържа конкретно
предложение по отношение на

23

№

Дата/лице

18 февруари 2016 г.
21:55:28

28.

komentator.bg
Валери Господинов
(2)
(чрез Портала за
обществени

Бележки и предложения
Според мен, ще овласти прекалено малък брой хора за подбор и
търговията с влияние трябва да бъде наблюдавана. Централизираният
конкурс може да бъде пречка за нуждите на малките общини.
3. С промените в закона ще се гарантира ли професионализма на входа
на държавната служба?
Никъде в промените не видях клауза „обновяване на тестовете“ в
какъв срок ще е ? Нито зърнах електронен генератор на въпроси, с цел
затрудняване износа на информация. Управлението на риска тук не ми
бе ясно.
4. Кариерното развитие на държавните служители трябва ли да бъде
обвързано с изпит?
За новоназначени служители – ДА, иначе НЕ – трябва да бъде
обвързано с постигане на цели. Не досгашните смешни контролни
листове… Съвместна работа с развитите западни страни – просто да
се съгласим да ползваме техните модели – няма нужда нашата
администрация, dating from 1989 да открива топлата вода. Има
страхотни добри практики, които са доказани, че работят и които
изискват малко напасване към нашите „рамки“ с експерти по
нормативни актове и законодателство. В информационния век ли се
правим, че откриваме топлата вода ? Дори студент-бакалавър може да
извади модела на Белгия или подхода от Харвард. И как от тест ще
разберете единственото важно за назначаване на ФИЛАНТРОПИЧЕН
ПОСТ (бизнес=пари, държавна длъжност = престиж и подобряване на
статуквото, т.е. това е ПРИЗВАНИЕ, където основните оценими
качества би трябвало да бъдат мотивация и надграждане/оптимизация.
Ситката трябва да е такава.
5. Провеждането на централизирания конкурс трябва ли да бъде
присъствено в зала на ИПА в София?
За новоназначаване – ДА, иначе – не разбирам.
6. Провеждането на централизирания конкурс може ли да бъде
дистанционно (всеки кандидат да може да участва без да е
необходимо да присъства физически в София)? Този вариант крие ли
някакви рискове?
Крие известни рискове, но не непридвидими – използвайте risk
assessment tools на OECD – упз само БНБ и един тръст в България са
абонирани към публикациите …. ако искате да разберете рисковете >
абонирайте ИПА към OECD library, прочетете малко и приложете
подходите. Крие разходи, които нископлатените държани чиновници е

Приети/
неприети

Мотиви
законопроекта.

Приема се
по принцип.

Уреждане на въпроса ще бъде търсено на
подзаконово ниво.

Не се
приема.

Коментарът не съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта.

Не се
приема.

Коментарът не съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта.
Коментарът не съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта.

Не се
приема.
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№

Дата/лице
консултации)

Бележки и предложения
по-добре да заделят за своите деца и бит. Централизацията е стъпка
назад.
7. Може ли да се има доверие на системата за оценяване на
служителите? Може ли да бъде гарант при провеждане на процедура
за вътрешен подбор при преназначаване на по-висока длъжност?
НЕ. Система … т.е. тест. Смятам, че трябва да им се дават КАЗУСИ,
които да разрешават, които реално да са трудни ситуации, с които
предходният или по-предходният индивид на „по-висока длъжност“ е
успял/не успял да разреши. Т.е. в ситуацията този нов кадър по-добър
ли е или не е ? КАЗУСНО ОЦЕНЯВАНЕ, а не тестче за зубър, който
следва без да мисли (въпреки, че тези се манипулират и заплашват полесно).
8. Смятате ли, че ако се въведе изпит за повишаване в длъжност това
ще гарантира обективното кариерно развитие спрямо професионални
качества?
За да не се повтарям, прочетете отговора на въпрос №7 – problembased learning или case based learning – проучете подходите и
приложете (предупреждение – ще падне четене).
9. Смятате ли, че работещите по трудово правоотношение имат поблагоприятен статут и условия за работа от държавните служители?
ДА. Най-престижната работа-призвание … пропадна на „сделка с
чичко паричко“, защото са им НИСКИ ЗАПЛАТИТЕ. Прочетете
поущрения за мотивация и вижте, че само 5% от хората обичат
потупване по рамото. Моля сменете финансовите приоритети от ВИК
и „3км път“ на ВИСОКИ ДЪРЖАВНИ ЗАПЛАТИ, за да се гордеем с
нашите чиновници, да има стимул и престиж, целенасоченост и
гордост/идентичност. Целият Ви проблем драги е смешното
разпределение на бюджета, който само от СМС 1302, 1303 в гр.
София, по мои изчисления Ви се губят няколко стотин милиона –
ВДИГНЕТЕ ИМ ЗАПЛАТИТЕ – от страна на бизнеса ще се радвам да
ме обслужват ЩАСТЛИВИ ХОРА, които могат да издържат децата си
и да им купят колело преди да са навършили 18г. !
10. Одобрявате ли отпадането на отличия и награди за държавни
служители?
Разбира се, че не. Вие на ДЕМОТИВИРАЙ МЕ ли си играете ? Има
доста механизми за поущрение с цел развитие на кадрите и
идентичност, достойнство, мотивация. На кратко – НЕ. Поне
почивки/сертификати/обучения ? Според мен трябва и да се

Приети/
неприети

Мотиви

Не се
приема.

Коментарът не съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта.

Не се
приема.

Коментарът не съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта.

Не се
приема.

Коментарът не съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта.

Не се
приема.

Коментарът не съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта. Няма пречка
администрациите, които притежават
такива бази да прилагат подобен режим.
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№

Дата/лице

19 февруари 2016 г.
09:45:07
Anne
(чрез Портала за
обществени
консултации)
29.

19 февруари 2016 г.
19:30:36
30.

31.

The Boss
(чрез Портала за
обществени
консултации)
19 февруари 2016 г.
Заключителна среща
- граждански панел

Бележки и предложения
възнаграждават и да се санкционират. Има Х брой държавни бази за
отдих – мотивация си е почивка на семейството за най-много
постигнати резултати. Още веднъж: ие на ДЕМОТИВИРАЙ МЕ ли си
играете ?
Благодаря Ви за възможността да изкажа свободно мнението си! Чрез
моят творчески стил, изразих своето становище по въпроса, без
ограничения и без задръжки. Успех на Вашият екип
1. Кандидатите в конкурсните процедури следва да бъдат уведомявани
от комисията на своя имейл за всеки един от етапите (дали са
допуснати по документи, кога ще се проведе интервюто, какво е
класирането и т.н), тъй като това е нормална практика в частния
сектор, а в държавната администрация неясно по какви причини не се
прави. Окачването на съобщения по табла незнайно къде и
публикуването само на интернет страницата на съответната
администрация не е достатъчно.
2. Ако администрацията е заинтересована да подбере най-добрите
кандидати би трябвало да се стреми да уведоми потенциалните такива
по всички възможни канали. В момента никой, който не се интересува
строго конкретно от работа в администрацията няма да се сети да
отвори страницата на определено министерство или
Административния регистър, за да види там обявите за конкурси.
Редно е такива обяви да се качват и в сайтовете за търсене на работа,
за да могат и хора, които не са мислели за държавната администрация
като евентуален работодател да се информират и да кандидатстват.
Крайно време е човешките ресурси в администрацията да вземат от
опита на частния сектор и да се размърдат малко :-)
Чл.2, ал. 4 предвижда определени функции на главния секретар и
съответните на него длъжности в Министерството на външните
работи и общините. Не е посочен обаче административният секретар
на МВР, на който е възложена ролята на типичният главен секретар в
държавната администрация.
Дали не е уместно да се предвидят разпоредби в тази посока?
Конкретни предложения:
1. Да се предвиди трайна валидност от централизирания тест (подобно
на изпитите за юридическа правоспособност).

Приети/
неприети

Мотиви

Приема се
по принцип.

Уреждане на въпроса ще бъде търсено на
подзаконово ниво.

Приема се.

Направена е редакция.

Не се
приема.

Предвидената в чл.2, ал. 4 възможност за
делегиране обхваща главния секретар на
МВР.

Не се
приема.

Компетентностите подлежат както на
развитие, така и на загуба.
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№

Дата/лице
за представяне на
резултатите и за
обсъждане на
изводите и
препоръките от
проведена публична
консултация,
организирана от
Асоциацията на
юристите за развитие
на правото в
обществен интерес,
сдружение
„Журналисти за
прозрачно
управление”
Професионалното
обединение на
държавните
служители
(чрез Портала за
обществени
консултации)

Бележки и предложения
2. Да отпадне явяването на централизиран тест за дългогодишни
държавни служители.

Приети/
неприети
Не се
приема.

3. Двата етапа от конкурсната процедура да бъдат обвързани със срок

Приема се
по принцип.

4. Терминът „ключова длъжност“ да отпадне или да се дадат
обективни критерии.

Не се
приема.

5. Промените в Наредбата за конкурсите да се предвидят още на този
етап. В какъв срок се планира да излезе промяната?

Не се
приема.

6. Да се изясни какъв е статута на служителите, заемащи „ключова
длъжност“.

Приема се
по принцип.

7. Кое налага да се подписва тристранно споразумение по чл. 81а?
Мобилността не е уредена адекватно.

Не се
приема

8. Да се промени възможността контролиращият ръководител да
понижава оценки на служителите по своя инициатива или по
обжалвана оценка от оценявания служител.
9. Регламентиране на реална възможност за повишаване на основната
месечна заплата на служителите.

Не се
приема.

10. Да се проследят ИРЗ в различните администрации и отчете каква е
диспропорцията по длъжности и вид на администрациите.

Не се
приема.

11. Да се създаде нова алинея на чл. 15 за временно назначаване на
служител при условията на Параграф 7 (на мястото на лицата,
заемащи определени политически длъжности)

Не се
приема.

Не се
приема.

Мотиви
Законопроектът не предвижда явяването
на тестове, освен при заемане за първи
път на ръководна длъжност..
Налични са срокове в предложените
разпоредби. Останалите срокове ще бъдат
уредени на подзаконово ниво.
Критериите са определени в методика,
приета от САР и ще бъдат нормативно
закрепени на подзаконово ниво.
Законовите текстове, уреждащи нови
правила за кониурсите, влизат в сила от 1
януари 2018 г.
Съгласно методика, приета от САР
служителите, заемащи ключови
длъжности имат ангажименти във връзка с
реализиране на програми за
приемственост. Въпросът ще бъде уреден
на подзаконово ниво.
Тристранното споразумение е
регламентирано в действащите текстове
на 81а и 81б и отмяната е извън предмета
на законопроекта.
Предвижда се уредба на подзаконово
ниво.
Коментарът не съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта. Предвижда се уредба на
подзаконово ниво, насочена към
подобряване прилагането на модела на
заплащане.
Коментарът не съдържа конкретно
предложение по отношение на
законопроекта.
От гледна точка на правна техника е
неприемливо разпоредба от закона да
препраща към ПЗР на същия закон.
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№

Дата/лице

Бележки и предложения
12. Да отпаднат ранговете като ненужни.

Приети/
неприети
Не се
приема.

13. Да се повиши минималното възнаграждение за най-ниската
длъжност на държавен служител.

Не се
приема.

14. Да се предвиди материално стимулиране за служители при
особени случаи във връзка с изпълнение на държавната служба, напр.
награждаване с до една месечна заплата.

Не се
приема.

15. При дисциплинарно наказание „понижаване в ранг за срок от 6
месеца до 1 година, какво става, ако рангът на наказания служител е
под минималния за заемане на длъжността?

Не се
приема.

16. Да се обмисли промяна в периодите на оценяване с оглед
получаване на допълнително възнаграждение за резултат в рамките на
съответната бюджетна година.

Не се
приема.

Мотиви
Рангът и професионалния опит са условия
за заемането на длъжност от държавен
служител и имат отношение към
кариерното развитие.
Минималният размер на основната
заплата за най-ниската длъжност,
предвидена за заемане от държавен
служител, се определя ежегодно със
закона за държавния бюджет на
Република България . Увеличаването на
гарантирания минимум е в сферата и на
финансовата политика. Предстои на покъсен етап да се предприемат мерки в
областта на политиката по заплащането
чрез подобряване прилагането на
съществуващия модел на заплащане.
Предложението не е в съответствие с
философията на модела на заплащане.
Няма пречка за стимулиране в рамките на
допълнителните възнаграждения за
постигнати резултати.
Коментарът не съдържа конкретно
предложение.
Предложението не е предмет на
конкретния законопроект и би могло да
бъде възприето след извършване анализ
на прилагането на модела на заплащане.
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