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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 на
Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския
съвет. С проекта се предлагат промени в Класификатора на длъжностите в
администрацията и наредбата за прилагането му, в Наредбата за служебното положение
на държавните служители, в Наредбата за документите за заемане на държавна служба и
в Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната
администрация.
С измененията и допълненията на Закона за държавния служител (ЗДСл), обн. ДВ,
бр.57 от 2016 г, бяха създадени нормативни предпоставки в администрацията да се
развият различни механизми в областта на управлението на човешките ресурси като
приемственост (чрез споделено изпълнение на ключова длъжност), гъвкави условия на
труд (чрез разширяване на възможностите за работа на непълно работно време в две
администрации); трансформиране на заета експертна длъжност в по-висока и др..
Макар и да са налице методики за определяне на ключови длъжности и за
планиране на приемствеността, приети от Съвета за административната реформа, е
необходимо прилагането да се уреди в съответните наредби. Приемането на
постановлението се налага и поради нуждата от актуализиране и привеждане в
съответствие на посочените подзаконови актове с настъпили промени в
законодателството – Закон за администрацията (ЗА), Закон за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), Закон за
Комисията за финансов надзор (ЗКФН), Закона за енергетиката (ЗЕ) и Закон за защита
от дискриминация (ЗЗД).
Предложените промени целят:
– да подпомогнат поддържането на актуална информация във всяка
администрация за ключовите длъжности, при които трябва да се осигури
трансфер на знания и умения от по-опитните служители към по-младите им
колеги;
– да бъдат развити и прилагани практики за гъвкави условия на труд, които
предоставят алтернативи за ефективно използване на човешкия ресурс;
– да се подпомогне изграждането на адекватна длъжностна структура, която да
отразява реално необходимите длъжности за постигането на резултати от

–

дейността на администрацията, като същевременно се осигурят и възможности
за кариерно израстване на служителите;
да бъде избегнато противоречивото тълкуване на някои правни норми от
различните администрации.

Съгласно ЗА всички длъжности в администрацията се определят в Класификатора
на длъжностите в администрацията (КДА). Класификаторът съдържа длъжностните
наименования, разпределението на длъжностите по длъжностни нива, минималните
изисквания и вида на правоотношението, по което се заема всяка длъжност в
администрацията. С проекта на постановление се предлага в КДА да бъдат направени
следните основни промени:
–

–

–
–

–
–

–

–

правоотношението, по което се заемат длъжностите в Комисията за финансов
надзор и в Комисията за енергийно и водно регулиране да се измени от
служебно на трудово, в съответствие със Закона за Комисията за финансов
надзор и Закона за енергетиката, според които длъжностите в двете
администрации се заемат само по трудово правоотношение;
изменение на наименованията на длъжностите, използвани в Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество (КПКОНПИ) във връзка с приемането на ЗПКОНПИ и отмяната на
Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и
на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
позициониране в по-високо длъжностно ниво на длъжността „директор на
дирекция в териториалните звена на КПКОНПИ“, предвид възложените
правомощия на органи на Комисията, съгласно чл. 16, ал. 1 от ЗПКОНПИ;
позициониране в по-високо длъжностно ниво на длъжността „секретар на
община с население над 50 000 души“ (ред 41а), съобразно критериите,
определени в наредбата за прилагане на КДА, като по този начин се постига
съответствие с аналогичните длъжности в териториалната администрация;
подобен подход е приложен и за длъжността „Секретар на община с население
до 50 000 души и на район“ (ред 61а), с оглед отговорностите на длъжността;
създаване на отделни наименования за длъжностите с контролни функции в
инспекторатите по Закона за администрацията, предвид особеностите на
техните отговорности (редове 19а, 76б, 155б, 229б).
промяна на правоотношението (от служебно в трудово) на инспекторите по
разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния
транспорт в Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, както и на инспектори в Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ – предвид спецификата на осъществяваната дейност и
привличането на кадри с необходимата експертиза;.
създаване на нови длъжности в Националната агенция за приходите (НАП) –
„главен директор на Главна дирекция в НАП“ и „инспектор по приходите в
НАП (със средно образование)“, които да обезпечат осъществяването на
фискалния контрол (редове 18в и 304б);
създаване на специфична длъжност „регионален представител на КЗД“, в
съответствие с чл. 40, ал. 4 от КЗД (ред 304в).

С проекта на постановление се предлагат и изменения в Наредбата за прилагане на
Класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА). С предложените промени
се установяват правила за признаване на професионален опит и квалификации от
извършване на дейност в чужбина. Предвидено е също експертните длъжности с
аналитични и/или контролни функции в областта на информационните технологии да
могат да се заемат и по трудово правоотношение с оглед подобряване на възможностите
за привличане на специалисти от бизнес организациите.
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Дадени са описания на длъжностите, които се прилагат в Главния инспекторат и в
инспекторатите по ЗА, в съответствие с новите им задължения, произтичащи от
Административнопроцесуалния кодекс и ЗПКОНПИ, а също и описание на длъжностите,
свързани с разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния
транспорт. Нормативното регламентиране на основните функции на тези длъжности ще
подпомогне разработването на адекватни длъжностни характеристики, които са ключов
инструмент в областта на управлението на човешките ресурси.
Предложени са промени в уредбата за длъжностното разписание – то следва да е
част от дейностите по организиране на работата в администрацията и да отразява
длъжностите, които да обезпечат изпълнението на възложените функции. В
продължение на политиката за ограничаване на назначенията без конкурс са създадени
правила относно определянето на длъжности на непълно работно време – при намалени
обем и сложност на функциите и въз основа на писмен мотивиран доклад. Уредени са
условията и реда за извършването на промени в длъжностното разписание, както и
критериите за трансформиране на една длъжност в друга. Направени са изменения в
образците на длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите. Във
връзка с § 16, ал. 7 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗА е предложен
образец на допълнително щатно разписание за осигуряването на дейностите по
изпълнението и/или управлението на проекти, финансирани със средства от
европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни
финансови институции и донори, с бенефициент администрация на изпълнителната
власт. – в този случай само за срока на съответната дейност по проекта може да се
назначават служители по срочно трудово правоотношение, ако техните възнаграждения
са допустими за финансиране изцяло със средства от съответния проект.
С промените в НПКДА се въвеждат общовалидни критерии за определяне на
ключови длъжности в администрацията, което ще позволи да се приложи механизма за
споделено изпълнение на длъжност. Съгласно дефиницията в ЗДСл, „ключова
длъжност“ е длъжност, определена от органа по назначаването, изпълнението на която
оказва съществено влияние за постигането на стратегическите цели и осъществяването
на оперативните дейности в съответната администрация. Ключовата длъжност може да
бъде изпълнявана за срок до 6 месеца едновременно от двама служители – държавен
служител, който е заемал същата длъжност до прекратяване на служебното му
правоотношение поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
(наставник) и от служител, определен чрез подбор, при условията на вътрешно
съвместителство (приемник). След прекратяване на споделеното изпълнение
приемникът се преназначава на ключовата длъжност. С измененията на НПКДА се
въвеждат и правила за актуализиране на ключовите длъжности.
Предвидено е също изменение на § 7 от Преходните и заключителните разпоредби
на НПКДА относно реда и сроковете за внасяне на предложения за изменения в
Класификатора на длъжностите в администрацията.
Проектът на постановление предвижда изменения и в Наредбата за служебното
положение на държавните служители, насочени към прилагането на гъвкави условия на
труд в администрацията. Една от формите на гъвкаво работно време е възможността за
работа на непълно работно време. В ЗДСл е уредена правната възможност за работа в
две администрации по служебно правоотношение при непълно работно време след
сключване на писмено споразумение между държавния служител и органите по
назначаването в тях. По този начин може да се заема само експертна длъжност, като
дневната продължителност на непълното работно време не може да е по-кратка от 4 часа
и по-дълга от 6 часа.
Предложените изменения в Наредбата за служебното положение на държавните
служители уреждат въпроси относно задължителните реквизити от съдържанието на
споразумението – издаване, нанасяне на данни и съхранение на служебната книжка;
разпределение на средствата за представително облекло, условия за командироване.
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Нормативното регламентиране ще подобри възможностите на малки администрации да
назначават нужните им висококвалифицирани експерти (напр. юристи, длъжности в
областта на информационните технологии, главни инженери и др.).
Предлагат се също и изменения в Наредбата за условията и реда за оценяване
изпълнението на служителите в държавната администрация, насочени към
практическото прилагане на предвидената в ЗДСл възможност за трансформиране на
заета експертна длъжност в по-висока и др., което ще осигури механизъм за кариерно
израстване на служителите „на място“ след провеждането на подбор.
Очакваните резултати от прилагането на предложените изменения в
Класификатора на длъжностите в администрацията, наредбата за прилагане му и
Наредбата за служебното положение на държавните служители са:
- реализиране на приемственост за идентифицираните ключови длъжности в
администрацията, което ще доведе до формиране на устойчив капацитет;
- преодоляване на затрудненията в работата на администрацията, свързани с
липсата на квалифицирани специалисти в определени области;
- правилно проектиране на необходимите длъжности и изграждане на
длъжностна структура, която да осигури успешното изпълнение на целите на
администрацията;
- разширяване на възможностите за кариерно развитие на служителите в
администрацията.
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 2019 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;
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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.
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