Р Е П У Б Л И К А

Б Ъ Л Г А Р И Я

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Проект!

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от Томислав Дончев – заместник министър-председател
ОТНОСНО: Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация внасям за разглеждане проект на постановление за изменение и
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. С проекта се предлагат промени,
свързани с длъжностите в администрацията, оценяването на изпълнението на служителите,
организацията и провеждането на студентските стажове, както и на стипендиантската програма
в централната и териториалната администрация.
Съгласно Закона за администрацията всички длъжности в администрацията се определят
в Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА), който съдържа длъжностните
наименования, разпределението на длъжностите по длъжностни нива, минималните изисквания
и вида на правоотношението, по което се заема всяка длъжност. Целта на предложените
промени в КДА е длъжностите в администрацията да бъдат приведени в съответствие със
спецификата на осъществяваните дейности;
В КДА е посочено, че длъжността „Ръководител на звено към председателя на
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество“ се заема по трудово правоотношение. Съобразно Правилника за устройството и
дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (КПКОНПИ) и на нейната администрация в структурата ѝ са
предвидени общо четири звена, които са на пряко подчинение за председателя. Същевременно,
тези звена са част от администрацията на Комисията и за тях следва да се прилага Закона за
държавния служител, на основание чл. 15, ал. 2 от ЗПКОНПИ, с оглед изпълняваните от тях
функции. Предвид цялостния подход, който нормативната уредба въвежда по отношение на
вида правоотношение за служителите на ръководни длъжности се предлага длъжността

„Ръководител на звено към председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество“ да се заема по служебно правоотношение.
Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските
земеделски фондове“ (ИА СОСЕЗФ) извършва одитни дейности, свързани с функциите на
сертифициращ орган в няколко направления, в т. ч. по Европейския земеделски фонд за
развитие на земеделието, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския
фонд за морско дело и рибарство. Спецификите и многообразието на схеми и мерки, както и
ефективният подход за извършване на проверките изискват формиране на отделни
съвкупности, които да бъдат обследвани. Планирането на дейността за всяка от изследваните
съвкупности е отделен процес, в т.ч. изготвяне и равнение на популации, определяне на
параметри за извадки, избор на единици за детайлно тестване, извършване на проверки по
същество, анализ на резултатите, оценка на ефективността на контролите в съвкупността и
отправяне на препоръки за подобряване на контролната среда. Това налага обособяването на
съставни структурни звена (отдели) и респ. създаването на нова длъжност в КДА –„Началник
на отдел в Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските
земеделски фондове“, каквато на настоящия етап липсва.
В края на 2019 г. беше въведено изискване служителите в държавната администрация, с
изключение на заемащите технически длъжности, да притежават дигитална компетентност и да
прилагат в работата си компютърни умения съгласно приложение № 1а от Наредбата за
условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната
администрация (НУРОИСДА). Оценяването на изпълнението на длъжността се извършва
ежегодно въз основа на два показателя – постигането на предварително определени цели или
изпълнението на преките задължения и поставените задачи (показатели за резултат) и
показаните компетентности (показатели за начин на работа). Има сигнали от отделни
администрации, че по време на провеждането на междинните срещи, когато следва да бъде
дадена обратна връзка на служителя за показаните компетентности, някои ръководители
пропускат да дадат такава относно дигиталната компетентност. Поради това съществува
опасение, че по време на заключителната среща е възможно да се пропусне оценяването на
посочената компетентност. С оглед на това се прецизират текстовете в НУРОИСДА, като целта
е да се осигури оценяването на всички необходими компетентности на служителя при
определянето на годишната оценка, което ще подобри цялостния процес на оценяване.
Предложените промени в Наредбата за студентски стажове в държавната
администрация (НССДА) са насочени към разширяване на възможностите за стаж. Предвижда
се студентските стажове, които се организират централизирано, да могат да бъдат провеждани
целогодишно. Към момента нормативната уредба дава възможност посочените централизирани
кампании да се организират в периода от месец юли до месец септември. Ще бъде дадена
възможност на студентите по своя инициатива целенасочено да търсят стаж в конкретна,
желана от тях администрация или звено, като подадат запитване относно възможностите за
провеждане на стаж до съответната администрация или до администратора на портала.
С проекта на постановление се предвиждат изменения и в други нормативни актове.
В Наредбата за стипендиантската програма в държавната администрация се уеднаквява
изискването за български и чуждестранни студенти по отношение предоставянето на документ
от учебното заведение, удостоверяващ студентското им положение, като целта е да се постигне
равнопоставеност между студентите и да се избегнат злоупотреби при използването на
възможностите предоставяни от програмата;
В Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията се
прецизира приложното поле на длъжността „експерт по мрежова и информационна сигурност“
като се уеднаквява с посоченото в други нормативни актове;
В Наредбата за служебното положение на държавните служители за орган, който дава
указания по прилагането ѝ се определя Председателят на Съвета за административната
реформа.

-

-

-

Прилагането на предложените изменения се очаква да доведе до следните резултати:
Определянето на длъжността в КПКОНПИ за заемане по служебно правоотношение от
една страна ще осигури съответствие с изискванията на нормативната уредба, а от друга
– ще гарантира качествения подбор и прозрачността поради задължението длъжностите
за държавни служители да се заемат чрез конкурс;
Създаването на длъжността в ИА СОСЕЗФ ще подпомогне изграждането на длъжностна
структура, която да осигури успешното изпълнение на целите на агенцията, ефективното
и ефикасно възлагане на задачи и управление на екипите и на контролирането на
дейността и ще осигури съответствие с изискванията за независимост, обективност и
компетентност при осъществяване на одитните дейности;
Оценяването на всички показани компетентности, изисквани от служителите в
държавната администрация ще доведе до по-прецизно провеждане на процеса;

-

Ще се създадат възможности за повишаване на броя на желаещите да преминат стаж в
държавната администрация студенти, като ще бъдат улеснени в търсенето и намирането
на подходяща за тях позиция по всяко време на годината. Ще се намали рискът за
администрациите, при публикуване на обява по тяхна инициатива, да останат без
кандидати за обявените позиции;

-

Ще се уеднаквят изискванията за студенти, които учат в български или чуждестранни
висши училища при провеждане на стипендиантската програма в държавната
администрация.

Проектът на постановление на Министерския съвет не съдържа разпоредби,
транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не се прилага справка за
съответствие с европейското право.
По проекта на постановление е извършена частична предварителна оценка на
въздействието.
В изпълнение на чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове и чл. 85 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация са проведени
обществени консултации. Проектът на постановление, докладът към него и частичната
предварителна оценка на въздействието са публикувани на интернет страницата на
Министерския съвет и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни. Получените в
посочения срок становища са отразени съгласно приложената справка.
Проектът на акт е съгласуван в съответствие с чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Получените в установения
срок становища са отразени съгласно приложената справка.
Прилагането на предложените изменения и допълнения в съответните нормативни
актове ще се извършва в рамките на разходите за персонал по бюджетите на разпоредителите с
бюджет за 2020 година и съответно не изисква осигуряване на допълнителни бюджетни
средства. Поради това е изготвена финансова обосновка, съгласно образеца по приложение №
2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да разгледа
и приеме приложения проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет.

Приложения:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския съвет;
2. Съгласувателни становища и справка за отразяването им;
3. Финансова обосновка;
4. Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт;
5. Съобщение до средствата за масово осведомяване.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

