Приложение № 1
към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието
Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*
(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)
Нормативен акт:
Проект на Постановление на Министерския
съвет за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския съвет
(Класификатора
на
длъжностите
в
администрацията, Наредбата за прилагане
Институция: Администрация на
на Класификатора на длъжностите в
Министерския съвет
администрацията, Наредбата за служебното
положение на държавните служители,
Наредбата за документите за заемане на
държавна служба, Наредбата за условията и
реда за оценяване изпълнението на
служителите в държавната администрация)
За включване в законодателната/
оперативната програма на
Дата: Министерския съвет за периода:
Контакт за въпроси: Ваня Новакова, Телефон: 02/940 36 14
държавен
експерт
в
дирекция
„Модернизация на администрацията“
1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
Описани накратко, проблемите са:
•

Не са нормативно уредени условия и ред за прилагането на механизмите,
регламентирани в Закона за държавния служител: за споделено изпълнение на
ключова длъжност, за работа на непълно работно време в две администрации;
за трансформиране на заета експертна длъжност в по-висока експертна
длъжност.

•

Текстове в подзаконовите актове не са в съответствие с актуалните промени в
законодателството.

Причините за възникването на посочените проблеми са:
•

Изменения и допълнения на Закона за държавния служител (ЗДСл), приети с
Държавен вестник (ДВ), брой 57 от 2016 г. Чрез промените са създадени
нормативни предпоставки за реализирането на приемственост в
администрацията, за развитие на гъвкави условия на труд, за разширяване на
възможностите за кариерно развитие на служителите в администрацията.
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•

Настъпили промени в следните закони: 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).

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
между няколко органа и др.).
Съгласно ЗА длъжностите в администрацията се определят в Класификатора на
длъжностите в администрацията, който съдържа длъжностните наименования,
разпределението на длъжностите по длъжностни нива, минималните изисквания и
вида на правоотношението, по което се заема всяка длъжност. Настъпилите промени
в законовата уредба изискват привеждане на КДА в съответствие с нея. Също така е
необходимо да се решат проблеми, свързани с привличането в държавната
администрация на специалисти от бизнес организациите в определени сфери, напр. в
областта на информационните технологии.
В някои администрации се правят необосновани и ненужни промени в длъжностната
структура и съответно тя не изпълнява предназначението си – да отразява реално
необходимостта от конкретни длъжности с оглед постигане на резултати от
дейността;
По отношение на механизмите, регламентирани в ЗДСл, макар и да са налице
разработени и приети от Съвета за административната реформа методики, липсата на
нормативно регламентирани процедури затруднява администрациите като води до
създаването на разнородна практика или дори не позволява практическото им
прилагане.
Установени са случаи на противоречивото тълкуване на някои правни норми от
различните администрации.
Разглеждайки конкретни текстове от предложените за изменение и допълнение
актове, са идентифицирани следните несъвършенства:
Относно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА):
•

Правоотношението, по което се заемат длъжностите в Комисията за финансов
надзор и в Комисията за енергийно и водно регулиране не е в съответствие със
Закона за Комисията за финансов надзор и Закона за енергетиката;

•

Наименованията на длъжностите, използвани в Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
(КПКОНПИ) не съответстват на приетия ЗПКОНПИ и отменения Закон за
отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и на Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

•

Длъжностното ниво на някои длъжности в структурата на КПКОНПИ не
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съответства на чл. 16, ал. 1 от ЗПКОНПИ;
•

Длъжностното ниво, определено за длъжностите „секретар на община с
население над 50 000 души“ и „секретар на община с население до 50 000
души/ не съответства на критериите, определени в НПКДА и се различава от
нивото, определено за главните секретари в останалите структури на
териториалната администрация.

•

Предвид спецификата на осъществяваната дейност, са идентифицирани
затруднения, произтичащи от правоотношението, по което се заемат някои
длъжности в системата на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията;

•

Липсват длъжности в Националната агенция за приходите, които да обезпечат
осъществяването на фискалния контрол;

•

Липсва специфична длъжност, предвидена в чл. 40, ал. 4 от ЗЗД.

Относно Наредбата за прилагане
администрацията (НПКДА):

на

Класификатора

на

длъжностите

в

•

Липсват правила за признаване на професионален опит и квалификации от
извършване на дейност в чужбина;

•

Недостатъчна гъвкавост при назначаване на служители на експертни
длъжности с аналитични и/или контролни функции в областта на
информационните технологии;

•

Наличие на описания на длъжности, които не са в съответствие с разпоредбите
на ЗА и ЗПКОНПИ;

•

Липса на правила относно определянето на длъжности на непълно работно
време в длъжностното разписание; условията и реда за извършването на
промени в длъжностното разписание; критериите за трансформиране на една
длъжност в друга;

•

Липсва 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;

•

Липса на общовалидни критерии за определяне на ключови длъжности в
администрацията и правила за актуализиране на ключовите длъжности;

•

Наличие на недостатъчно детайлни разпоредби относно реда и сроковете за
внасяне на предложения за изменения в Класификатора на длъжностите в
администрацията;

Относно Наредбата за служебното положение на държавните служители:
•

Липса на разпоредби относно съдържанието и задължителните реквизити на
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споразумението за работа в две администрации по служебно правоотношение
при непълно работно време, което се сключва между държавния служител и
органите по назначаването в тях;
•

В служебната книжка се съдържат неактуални на нормативната уредба
реквизити.

Относно Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в
държавната администрация (НУРОИСДА):
•

Не е предвидена процедура за извършване на подбор при трансформиране на
заета експертна длъжност в по-висока.

Предвид същността на идентифицираните проблеми, не е възможно те да бъдат
решени чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови
технологични възможности.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или
анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Към момента на изготвяне на частичната предварителна оценка н въздействието не са
извършени последващи оценки на нормативните актове, както и не са правени
анализи за изпълнението на политиката.
2. Цели:
Обобщени, целите, които трябва да бъдат постигнати, са:
•

Създаване на условия за реализиране на приемственост за идентифицираните
ключови длъжности в администрацията, което да 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;

•

Развитие и насърчаване прилагането на практики за гъвкави условия на труд,
които предоставят алтернативи за ефективно използване на човешкия ресурс;

•

Осигуряване на механизъм за кариерно израстване на служителите „на място“
след провеждането на подбор;

•

Избягване на противоречивото тълкуване на някои правни норми от
различните администрации;

•

Привеждане на текстовете на КДА, НПКДА и НСПДС в съответствие със
законовата уредба.

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?
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3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Пряко заинтересована страна се явяват служителите в държавна администрация, и
органите по назначаване. В частност, това са: КФН; КЕВР; КЗД, НАП; КПКОНПИ;
МТИТС;
ИА „Железопътна
администрация“,
общински
администрации;
администрации, както и всички администрации, които са бенефициенти по проекти,
финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове или
от други международни финансови институции и донори.
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.).
4. Варианти на действие:
Вариант 1 – „Без действие“
В рамките на този вариант не се предвижда регулаторна или нерегулаторна промяна.
Ще продължат да са налице идентифицираните в Раздел 1 проблеми.
Вариант 2 – „Регулаторна промяна“
При реализирането на този вариант ще бъде направено изменение и допълнение на
КДА, НПКДА, НСПДС, НДЗДС и НУРОИСДА с цел решаване на идентифицираните
проблеми и постигане на заложените цели. Промяната на документите се изразява,
както следва:
Относно Класификатора на длъжностите в администрацията:
•

Правоотношението, по което се заемат длъжностите в Комисията за финансов
надзор и в Комисията за енергийно и водно регулиране ще се измени от
служебно на трудово, в съответствие със ЗКФН и ЗЕ, според които
длъжностите в двете администрации се заемат само по трудово
правоотношение;

•

Наименованията на длъжностите, използвани в КПКОНПИ ще се приведат в
съответствие с приетия 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;

•

Длъжността „директор на дирекция в териториалните звена на КПКОНПИ“ ще
бъде позиционирана в по-високо длъжностно ниво, предвид възложените
правомощия на органи на Комисията, съгласно чл. 16, ал. 1 от ЗПКОНПИ (ред
56а);

•

Длъжността „секретар на община с население над 50 000 души“ (ред 41а) ще
бъде позиционирана в по-високо длъжностно ниво, съобразно критериите,
определени в наредбата за прилагане на КДА. По този начин ще се постигне
съответствие с аналогичните длъжности в териториалната администрация;
подобен подход ще бъде приложен и за длъжността „Секретар на община с
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население до 50 000 души и на район“ (ред 61а), с оглед отговорностите на
длъжността;
•

Ще бъдат създадени отделни наименования за длъжностите с контролни
функции в инспекторатите по Закона за администрацията, предвид
особеностите на техните отговорности (редове 19а, 76б, 155б, 229б);

•

Ще бъде променено 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 (МТИТС) и ще бъде създадена длъжност
„инспектор по безопасност и регулиране в ИА „Железопътна администрация“
(ИАЖА), предвид спецификата на осъществяваната дейност и привличането на
кадри с необходимата експертиза, аналогично на длъжностите в „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ (редове 76а, 155а, 229а, 296а – за
длъжностите в МТИТС и редове 165а, 215а, 271а, 295а – за длъжностите в
ИАЖА);

•

Ще бъдат създадени 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);

•

Ще бъде създадена специфична длъжност „регионален представител на
Комисията за защита от дискриминация“, в съответствие с чл. 40, ал. 4 от ЗЗД
(ред 304в)

Относно Наредбата
администрацията:

за

прилагане

на

Класификатора

на

длъжностите

в

•

Ще се установяват правила за признаване на професионален опит и
квалификации от извършване на дейност в чужбина;

•

Експертните длъжности с аналитични и/или контролни функции в областта на
информационните технологии ще могат да се заемат както по трудово, така и
по служебно правоотношение. Това ще доведе до подобряване на
възможностите за привличане на специалисти от бизнес организациите;

•

Ще бъдат разработени описания на длъжностите, които се прилагат в Главния
инспекторат и в инспекторатите по ЗА, в съответствие с новите им
задължения, произтичащи от ЗА и ЗПКОНПИ, а също и описание на
длъжностите, свързани с разследване на произшествия във въздушния, водния
и железопътния транспорт, както и на длъжностите и осъществяването на
контрол на безопасността в 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;

•

Ще бъдат направени промени в уредбата за длъжностното разписание. То
следва да бъде част от дейностите по организиране на работата в
администрацията и да съдържа такива длъжности, които могат да обезпечат
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изпълнението на възложените функции;
•

В продължение на политиката за ограничаване на назначенията без конкурс ще
бъдат създадени правила относно определянето на длъжности на непълно
работно време в длъжностното разписание – при намалени обем и сложност на
функциите и въз основа на писмен мотивиран доклад;

•

Ще бъдат уредени условията и реда за извършването на промени в
длъжностното разписание, както и критериите за трансформиране на една
длъжност в друга;

•

Ще бъдат направени 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 ще
бъде 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, по което ще може да се
назначават служители по срочно трудово правоотношение за срока на
съответната дейност по проекта, ако техните възнаграждения са допустими за
финансиране изцяло със средства от съответния проект.

•

Ще се въведат общовалидни критерии за определяне на ключови длъжности в
администрацията, което ще позволи да се приложи механизма за споделено
изпълнение на длъжност;

•

Ще се въведат правила за актуализиране на ключовите длъжности;

•

Ще бъде направено 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;

Относно Наредбата за служебното положение на държавните служители
•

Ще бъдат уредени въпроси относно задължителния обхват на съдържанието на
споразумението за работа на един служител в две администрации по служебно
правоотношение при непълно работно време – издаване, нанасяне на данни и
съхранение на служебната книжка; разпределение на средствата за
представително облекло, условия за командироване. 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.).

•

Ще бъдат актуализирани някои реквизити на служебната книжка, в
съответствие с действащата нормативна уредба.

Относно Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в
държавната администрация:
•

Ще бъде уредена процедурата за извършване на подбор при трансформиране на
заета експертна длъжност в по-висока.
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Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.
5. Негативни въздействия:
Вариант 1 – „Без действие“
При реализиране на този вариант се очаква идентифицираните проблеми да
продължават да създават затруднения в работата на администрацията.
Вариант 2 – „Регулаторна промяна“
При реализирането на този вариант не са идентифицирани негативни въздействия.
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:
Вариант 1 – „Без действие“
При реализирането на този вариант не са идентифицирани положителни въздействия.
Вариант 2 – „Регулаторна промяна“
При реализирането на този вариант се очаква да бъдат преодолени идентифицираните
проблеми, както и да бъдат постигнати в максимална степен заложените цели.
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:
При реализирането на предпочитания Вариант 2 – „Регулаторна намеса“ не са
идентифицирани потенциални рискове, включително възникване на съдебни спорове.
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
☐ Ще се намали
Х Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
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Не се създават нови регулаторни режими. Не се засягат съществуващи режими и
услуги.
9. Създават ли се нови регистри?
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те
Не се създават нови регистри.

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия
(МСП)?
☐ Актът засяга пряко МСП
Х Актът не засяга МСП
☐ Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
Х Не
12. Обществени консултации:
Обществените консултации на проекта на ПМС ще бъдат проведени съгласно чл. 26,
ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове и чл. 85 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация. Проектът на постановление,
докладът към него и частичната предварителна оценка на въздействието ще бъдат
публикувани на интернет страницата на Министерския съвет и на Портала за
обществени консултации за срок от 30 дни. Получените в посочения срок становища
ще бъдат разгледани и отразени, както и публикувани в справка, съгласно одобрения
формат.
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на
цялостна 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
Х Не
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.
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
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администрацията“
Дата: 13 май 2019 г.
Подпис:

