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1. Дефиниране на проблема:
Проблем 1: Несъответствие на вида на правоотношението на определена длъжност от
Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) със спецификата на
осъществяваната дейност.
Проблем 2: Липса на създадена длъжност в КДА, която да отговаря на
необходимостта от промени в структурата и организацията на работа на Изпълнителна
агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“
(ИА СОСЕЗФ).
Проблем 3: Наличие на пропуски относно набора от компетентностите, които следва
да бъдат оценявани по време на заключителната среща при годишното оценяване на
служителите в държавната администрация.
Проблем 4: Невъзможност за целогодишно провеждане на централизирани кампании
за студентски стажове в държавната администрация и липса на възможност за
заявяване на стаж по инициатива на студентите, а не само по инициатива на
администрациите.
Проблем 5: Наличие на несъответствия в други подзаконови нормативни актове.
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на
ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или
чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции
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между няколко органа и др.).
Описание на Проблем 1:
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 (ЗДСл), на основание чл. 15, ал. 2 от ЗПКОНПИ, с оглед изпълняваните от
тях функции. Към момента се наблюдава несъответствие на вида на
правоотношението на длъжността „Ръководител на звено към председателя на
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество“ в КДА с принципите за заемане на ръководни длъжности по
отношение на администрацията на комисията, с оглед прилагането на ЗДСл.
Описание на Проблем 2:
Липсва длъжност „Началник на отдел в Изпълнителна агенция „Сертификационен
одит на средствата от европейските земеделски фондове“, която да отговаря на
необходимостта от обособяването на отделни структурни звена – отдели в ИА
СОСЕЗФ. В агенцията се извършват 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 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 от своя страна води до необходимостта от
създаването на горепосочената длъжност в КДА.
Описание на Проблем 3:
В чл. 15 от Наредбата за условията и реда за оценяване на изпълнението на
служителите в държавната администрация е 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. 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. Има сигнали от някои
администрации, че по време на провеждането на междинните срещи, когато следва да
бъде дадена обратна връзка за показаните компетентности от служителя, някои от
ръководителите 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.
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Описание на Проблем 4:
Липсва възможност централизирани кампании за студентски стажове да бъдат
провеждани целогодишно. Към момента нормативната уредба дава възможност
посочените кампании да се организират в периода от месец юли до месец септември.
Липсва възможност студентите по своя инициатива целенасочено да търсят стаж в
конкретна, желана от тях администрация или звено. Към момента процедурата
позволява само администрациите да заявяват необходимостта си от стажанти. Данните
за 2019 г. и 2020 г. показват, че обявените позиции от администрациите са в пъти
повече от кандидатите за провеждане на стаж. Това доказва, че би било много поефективно студентите да имат възможност сами да потърсят и посочат конкретна
администрация или звено, в което искат да проведат стажа си.
В рамките на централизираната кампания за летните студентски стажове през 2020 г.
от администрациите са обявени 612 позиции. За тях са кандидатствали 160 студента. В
рамките на централизираната кампания за летните студентски стажове през 2019 г. от
администрациите са обявени 874 позиции. За тях са кандидатствали 281 студента.
Описание на Проблем 5:
 В Наредбата за стипендиантската програма в държавната администрация има
наличие предпоставки за възникване на злоупотреби при кандидатстване на студенти
от български висши училища по стипендиантската програма, поради затруднения при
удостоверяването на студентското им положение (задължително условие на
програмата е лицето да е завършило трети курс). Към момента в наредбата е въведено
изискване само към чуждестранните студенти да предоставят документ,
удостоверяващ студентското им положение. При служебна проверка на статуса на
студент в Регистъра на действащи и прекъснали студенти съществува риск от
предоставяне на неактуална информация, тъй като в някои случаи висшите учебни
заведения не актуализират статуса на студента непосредствено след неговата промяна.
Данни за обявени позиции за стипендианти по години:
2017 г. :
Областна администрация Благоевград – 2 позиции
Общинска администрация на Община Оряхово – 1 позиция
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол – 1 позиция
2018 г. :
Агенция за ядрено регулиране – 7 позиции
Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти – 2 позиции
2019 г. :
Регионална здравна инспекция – Кърджали – 1 позиция
Регионална здравна инспекция – Разград – 1 позиция
Регионална здравна инспекция – Силистра – 1 позиция
Регионална здравна инспекция – Бургас – 1 позиция
Министерство на външните работи – 6 позиции
2020 г. :
Общинска администрация Иваново – 1 позиция
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 В Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в
администрацията не е прецизирано приложното поле на длъжността „експерт по
мрежова и информационна сигурност“, като това не е в съответствие с други
нормативни актове, съгласно които тази длъжност може да се използва във всички
администрации.
 При прилагането на Наредбата за служебното положение на държавните
служители възникват въпроси и казуси, изискващи предоставянето на становища,
които не са от компетентността на министъра на финансите.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не е възможно горепосочените проблеми да бъдат решени в рамките на действащата
нормативна рамка. Не са извършени последващи оценки на посочените нормативни
актове.
2. Цели:
1.
Гарантиране на качеството и прозрачността на процедурата за подбор на
длъжността „Ръководител на звено към председателя на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество“ чрез осигуряване на съответствие с изискванията на нормативната
уредба.
2.
Осигуряване на успешното изпълнение на целите на ИА СОСЕФ чрез
изграждането на адекватна длъжностна структура. Подобряване на ефективността и
ефикасността на процесите по възлагане на задачи и управление на определени
екипи и контролирането на дейностите им.
3.
Подобряване на процеса по оценяване на служителите в държавната
администрация.
4.
Подобряване на процесите, свързани с провеждането на централизирани
кампании за студентски стажове. Увеличаване на броя на заетите обявени
стажантски позиции.
5.
Предотвратяване на евентуална възможност за злоупотреби, свързани с
процедурата за участие в стипендиантската програма на държавната
администрация.
6.
Уеднаквяване на приложното поле на длъжността „експерт по мрежова и
информационна сигурност“ в нормативната уредба.
7.
Улесняване на субектите на нормативните изисквания, свързани с Наредбата за
служебното положение на държавните служители, чрез предоставянето на указания
от компетентен орган по прилагането им.
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Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите
на действащата стратегическа рамка?
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
1.

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество;

2.

Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските
земеделски фондове“;

3.

Оценяващи и контролиращи ръководители и оценявани служители, попадащи
в обхвата на НУРОИСДА;

Информацията в Годишния доклад за състоянието на администрацията за 2019 г.
показва, че по данни от годишните отчети 68 738 служители (90.57%), от попадащите
в обхвата на оценяването по НУРОИСДА (общо 75 898 служители), са били оценени
за изпълнението на длъжността си. От тях 41 555 са по служебно правоотношение, а
27 183 са по трудово правоотношение.
Бележка: Следва да се има предвид, че в посочената статистика са включени и
служители на технически длъжности, които не попадат в обхвата на разглеждания
проблем.
4.

Кандидати за провеждане на студентски стажове в държавната администрация
(160 за 2020 г.);

5.

Администрации, обявяващи позиции за студентски стажове (64 структури на
държавната администрация за 2020 г.);

6.

Кандидати за стипендиантската програма в държавната администрация;

7.

Администрации, обявяващи позиции за стипендианти (5 за 2019 г.)

8.

Експерти по мрежова
администрация;

9.

Държавните служители по ЗДСл, звена и служители с функции по управление
на човешките ресурси във всички администрации.

и

информационна

сигурност

в

държавната

Броят на държавните служители по ЗДСл за 2019 г. е общо 45 856.
Бележка: Данните са от Интегрираната информационна система на държавната
администрация.
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
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4. Варианти на действие:
Вариант 1 „Без действие“
В този вариант на действие се предлага да не се предприемат никакви действия за
промяна на нормативната уредба, която се отнася към поставените в раздел 1
проблеми. В такъв случай биха продължили да се наблюдават негативните
въздействия върху заинтересованите страни, посочени в раздел 4. „Негативни
въздействия“ от настоящата частична предварителна оценка на въздействието.
Вариант 2 „Приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет“
В този вариант на действие се предлага да бъдат извършени следните конкретни
действия:
1. Промени в Класификатора на длъжностите в администрацията:
Длъжността „Ръководител на звено към председателя на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество“ да се заема по служебно, а не по трудово правоотношение;
Да се въведе длъжност „Началник на отдел в Изпълнителна агенция
„Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“.
2. В Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в
администрацията към длъжностите, които могат да се използват във всички
администрации да се включи длъжността „експерт по мрежова и информационна
сигурност“. Съгласно други нормативни актове длъжността може да се използва във
всички администрации.
3. Органът, който дава указания за прилагането на Наредбата за служебното
положение на държавните служители да е председателят на Съвета за
административната реформа.
4. В Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в
държавната администрация изрично да се определи, че при оценката на
компетентностите оценяващите ръководители следва да вземат предвид и дигиталните
знания и умения на служителите.
5. В Наредбата за студентски стажове в държавната администрация да се въведат
следните възможности:
- Студентските
целогодишно;

стажове

да

могат

да

се

организират

централизирано

- Студенти, които желаят да проведат стаж в конкретна администрация или
административно звено, но на портала няма обявена подходяща позиция, да могат да
подадат запитване относно възможностите за провеждане на стаж до съответната
администрация или до администратора на портала.
6. В процедурата, свързана с кандидатстване по стипендиантската програма в
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държавната администрация, да се въведе изискване за предоставяне на документ,
удостоверяващ студентското положение на кандидата и когато той се обучава в
българско висше училище.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.
5. Негативни въздействия:
Вариант на действие 1 „Без действие“ има следните потенциални негативни
въздействия:
1. Длъжността „Ръководител на звено към председателя на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“
ще продължи да се заема по трудово правоотношение. Няма да важат изискванията за
задължителен конкурс за заемане на длъжността, което води до непрозрачност на
процедурата по подбор.
2. Ще има наличие на предпоставки за неуспешно изпълнение на целите на ИА
СОСЕЗФ поради липсата на длъжност „Началник на отдел в Изпълнителна агенция
„Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ в КДА.
3. В междинните и заключителните срещи при оценяването съществува опасност
да се пропусне предоставянето на обратна връзка относно дигиталната компетентност
и да не се извърши нейното оценяване.
4. Ще продължи да се наблюдава ограничение на периода за провеждане на
централизирани кампании за студентски стажове в държавната администрация.
Студентите няма да имат възможност по своя инициатива целенасочено да търсят
стаж в определена администрация или звено, като подадат запитване. Ще продължи да
се наблюдава негативната тенденция обявени позиции по инициатива на
администрациите да остават без кандидати.
5. Ще продължат да се наблюдават предпоставки за възможности за злоупотреба
при процедурата, свързана с кандидатстването по стипендиантската програма в
държавната администрация поради липсата на доказателство за статута на кандидата
(дали е студент, завършил трети курс), ако е студент в българско висше училище.
6. Ще продължи да се наблюдава несъответствие на нормативните актове относно
приложното поле на длъжността „експерт по мрежова и информационна сигурност“.
7. Указанията по прилагането на Наредбата за служебното положение на
държавните служители ще продължат да бъдат давани от орган, който не е
компетентен в тази област.
При Вариант на действие 2 „Приемане на Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет“ не се
наблюдават потенциални негативни икономически, социални или екологични
въздействия върху заинтересованите страни.
При действието, свързано с въвеждането на изискване за предоставяне на документ,
удостоверяващ студентското положение на кандидата за стипендиантската програма в
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държавната администрация, ще се наблюдава увеличаване на административната
тежест, тъй като към момента такъв се изисква само в случаите, в които кандидатът е
студент в чуждестранно висше училище.
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни и кои да са значителни.
6. Положителни въздействия:
При Вариант 1 „Без действие“ не се наблюдават потенциални положителни
въздействия върху идентифицираните заинтересовани страни.
При Вариант 2 „Приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет“ са идентифицирани
следните потенциални положителни въздействия върху заинтересованите страни:
1. Ще се повиши прозрачността и ще се гарантира качествения подбор за
длъжността „Ръководител на звено към председателя на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“;
2. Ще се подобри процеса, свързан с изпълнение на целите на Изпълнителна
агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“,
ефективното и ефикасно възлагане на задачи и управление на екипите и на
контролирането на дейността. Ще бъде осигурено съответствие с изискванията за
независимост, обективност и компетентност при осъществяване на одитните
дейности.
3. Ще се подобри процеса по оценяване на служителите в държавната
администрация.
4. 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.
5. Ще се уеднаквят изискванията за студенти, които учат в български или
чуждестранни висши училища. Ще се намали възможността да се създават
предпоставки за злоупотреби в процедурата за участие в стипендиатнската програма
на държавната администрация.
6. Ще се прецизира приложното поле на длъжността „експерт по мрежова и
информационна сигурност“;
7. Ще се подобрят процесите, свързани с прилагането на нормативните
изисквания по отношение на служебното положение на държавните служители.
В резултат на сравнението на потенциалните негативни и положителни въздействия на
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разглежданите варианти на действие се предлага да бъде избран Вариант на
действие 2 „Приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет“
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.
7. Потенциални рискове: Не се идентифицират възможни потенциални рискове от
приемането на предложените в избрания вариант на действие нормативни промени.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
⊠ Ще се повиши – само за предложеното действие, свързано с въвеждането на
изискване за всички кандидати за стипендиантската програма в държавната
администрация да предоставят документ, удостоверяващ студентското им положение.
Всички останали предложени действия няма да имат ефект върху административната
тежест.
☐ Ще се намали
☐ Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Не се създават нови регулаторни режими и не се засягат съществуващи.
9. Създават ли се нови регистри?
Не се създават нови регистри.
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те……………………………………….
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия
(МСП)?
☐ Актът засяга пряко МСП
⊠Актът не засяга МСП
☐ Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
⊠ Не
12. Обществени консултации:
Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския съвет ще бъде публикуван на Портала за
обществени консултации за срок от 30 дни (съгласно изискванията на чл. 26 от Закона
за нормативните актове).
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
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оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
☐Да
⊠ Не
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Красимир Божанов, директор на дирекция „Модернизация на
администрацията“, администрация на Министерския съвет
Дата: 15.10.2020 г.
Подпис:

