СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

№

1.

2.

3.

4.

Организация/потр
ебител
/вкл. начина на
получаване на
предложението/
Министерство на
културата
(по официален път)

Министерство на
транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията
(по електронна
поща)

Изпълнителна
агенция
„Железопътна
администрация“
(по официален път)
Комисия за
енергийно и водно
регулиране
(по официален път)

Бележки и предложения

Приети/
неприети

1. Във връзка с изграждането на териториални звена на Инспектората за Приема се.
опазване на културното наследство, предвидени по закон и необходимостта от
децентрализирано осъществяване на функциите, се предлага създаването на
следните длъжности: ръководител на Регионален инспекторат за опазване на
културното наследство (РИОКН); главен инспектор в РИОКН, старши
инспектор в РИОКН и инспектор в РИОКН.
2. Предлагат се минимални изисквания за заемане на съответните длъжности.
Приема се.
1. В Класификатора на длъжностите в администрацията:
1.1. Т. 18 да се създаде нова буква в) „в колона „Наименование на длъжността“
думите в Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ да се заменят с „във връзка с безопасността на транспорта“.
1.2. Т. 29 да се създаде нова буква в) „в колона „Наименование на длъжността“
думите „в Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ да се заменят с „във връзка с безопасността на транспорта“.
1.3. В т. 37 да се създаде нова буква г) „в колона „Наименование на длъжността“
думите в „Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ да се заменят с „във връзка с безопасността на транспорта“.
1.4. В т. 46 да се създаде нова създаде нова буква в) „в колона „Наименование
на длъжността“ думите в Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ да се заменят с „във връзка с безопасността на
транспорта“.
2. В Наредбата за прилагане на КДА в т. 7 думата „авиационни“ да се заличи.
В описанието на длъжността „инспектор по безопасност и регулиране в
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ в НПКДА да се добави
„проверка на условията за издаване на лицензии и регулиране достъпа до
железопътния пазар“.

Мотиви
Направена е редакция.

Направена е редакция.

Приема се.

Направена е редакция.

Приема се.

Направена е редакция.

Приема се.

Направена е редакция.

Приема се.

Направена е редакция.

Приема се.
Приема се.

Направена е редакция.
Направена е редакция.

1. Да се въведе в КДА длъжността „главен директор на Главна дирекция в
Комисията за енергийно и водно регулиране“ по трудово правоотношение.

Приема се.

Направена е редакция.

2. Да се въведе в КДА длъжността „заместник директор на дирекция в
Комисията за енергийно и водно регулиране“ по трудово правоотношение.

Приема се.

Направена е редакция.
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5.

Национално
сдружение на
общините в
Република
България
(по официален път)

3. Да се въведе в КДА длъжността „юрисконсулт в Комисията за енергийно и
Приема се.
водно регулиране“ по трудово правоотношение.
1.В КДА всички длъжности в общините и районите да преминат с едно ниво по- Не се
високо от 1 януари 2020 г.
приема.

Конкретни предложения:
1.1. На ред 41а в колона „Наименование на длъжността“ след община се добавя
„район“
1.2. На ред 61а в колона „Наименование на длъжността“ след община се добавя
„район“
1.3. На ред 117 в колона „Наименование на длъжността“ след „Столична
община се добавя „община или район с население над 50 000 души“
1.4. На ред 119 в колона „Наименование на длъжността“ след община се добавя
„район“
1.5. На ред 130 в колона „Наименование на длъжността“ след „район“ се добавя
„с население до 50 000 души“
1.6. На ред 133 в колона „Наименование на длъжността“ след „район“ се добавя
„с население до 50 000 души“
1.7. На ред 190 в колона „Наименование на длъжността“ след „Столична
община“ се добавя „община или район с население над 50 000 души“
1.8. На ред 201 в колона „Наименование на длъжността“ след „район“ се добавя
„с население до 50 000 души“

Направена е редакция.
Разпределянето на длъжностите
по длъжностни нива се извършва
след оценка на длъжностите, в
съответствие с критериите в чл.
1, ал. 3 на НПКДА. Целта на
предложението –да се повишат
заплатите
в
общинските
администрации
изисква
увеличаване на разходите за
заплати, а не позициониране в
по-високи нива.

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

Отговорностите
на
дадена
длъжност
са
свързани
с
участието й в подпомагане
изпълнението на правомощия на
органа на власт. В районните
администрации, независимо от
населението, което освен това е
„плаващо“,
кръгът
на
изпълняваните правомощия е поограничен спрямо общинските .

2. В НПКДА чл. 14, ал. 1 да се измени така: „Промени в длъжностното
разписание се предлагат само с писмен мотивиран доклад, съгласуван с главния
секретар/секретаря на общината“.

Не се
приема.

3. В Приложение № 2 към чл. 11, ал. 4 на НПКДА:
3.1.
В Колона 16 думата „Забележка“ да се замени с „Допълнителни
възнаграждения“
3.2.
Да се добави колона 17 „Брутно трудово възнаграждение“.
3.3.
Да се добави колона 18 „Забележка“.
3.4.
В таблица „Рекапитулация“ да се добави колона „сума на брутното
месечно възнаграждение“

Приема се
частично.

Нормата
се
отнася
за
инициирането на промени. Редът
за вътрешно съгласуване се
определя с вътрешни актове.
Направена е редакция. Създадена
е колона „Други“. В таблица
„Рекапитулация“е направено
изменение относно органите на
власт, техните заместници и
служителите в политическите
кабинети.
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6.

Становище на
Росица Теменугова
(по електронна
поща)

7.

Галенао
(коментар на
Портала за
обществени
консултации)

4. В Приложение № 4 към чл. 15, ал. 2 да се промени коефициента на тежест на
критериите по т. 5-8 от „1“ на „2“ и съответно максималната стойност за нивото
на ключовост, както и стойността на минимума за включване на длъжността в
списъка на ключовите длъжности.

Не се
приема.

5. Предлагаме промяна в § 7 от проекта на ПМС: „Постановлението влиза в
сила от първо число на месеца, следващ месеца на публикуване в „Държавен
вестник“ с изключение на § 3, т. 7, който влиза в сила от 1 януари 2020 г.“
Освен за общините, да бъдат класифицирани и длъжностите в районните
администрации по признака „до и над 50 000 души население“.

Приема се
частично.
Не се
приема.

Изпуснати инспекторатите в администрациите, различни от министерства, Приема се.
които също осъществяват контрол по Закона за администрацията.
Съответните длъжности от „държавен инспектор“ до „инспектор“ в
инспекторат следва да бъдат изведени изрично на допълнителни редове, за да
се разграничат от служителите в инспекторати, извършващи инспекция на
дейности, различни от Закона за администрацията (напр. инспекторати в
Министерство на образованието или инспекторати в ИА по околна среда).
Предложението за тях също е да бъде упомената образователна степен
„магистър“ за заемането им.

Дефиницията в ЗДСл поставя
тежестта върху критериите по т.
1-4
(основни
критерии).
Увеличаването на коефициентите
по допълнителните критерии (т.
5-8) не е целесъобразно.
Постановлението ще влезе в сила
от 1 август 2019 г.
§ 3, т. 7 от 1 януари 2020
Разпределянето на длъжностите
по длъжностни нива се извършва
след оценка на длъжностите, в
съответствие с критериите в чл.
1, ал. 3 на НПКДА. Целта на
предложението –да се повишат
заплатите
в
общинските
администрации
изисква
увеличаване на разходите за
заплати, а не позициониране в
по-високи нива.
Отговорностите
на
дадена
длъжност
са
свързани
с
участието й в подпомагане
изпълнението на правомощия на
органа на власт. В районните
администрации, независимо от
населението, което е освен това е
„плаващо“,
кръгът
на
изпълняваните правомощия е поограничен спрямо общинските .
Направена е редакция
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8.

Ykosseva
(коментар на
Портала за
обществени
консултации)

Предлагам да има отделни записи за секретари на райони, например: „Секретар Не се
на община с население до 50 000 души и на район до 50 000 души“ и „Секретар приема.
на община с население над 50 000 души и на район над 50 000 души“.
Длъжностите в общинската администрация на районите би било добре да бъдат
по-детайлно представени в проекта на Класификатора на длъжностите.

9.

IDimitrov123
(коментар на
Портала за
обществени
консултации)

1. В КДА са изведени на отделни редове държавните, главните и старшите Приема се.
инспектори, назначени в Инспекторати по реда на чл. 46 от ЗА, но само в
министерства. Инспекторатите, които са в другите изпълнителни агенции и
държавни агенции и комисии и осъществяват подобни функции са изпуснати.
2. Напълно подкрепям мнението за необходимостта от по-детайлно представяне
на длъжностите в общинските администрации на районите и съобразяването
броя на населението в даден район.
3. В НПКДА чл. 30, ал. 2 и в ЗДСл чл. 82, ал. 2 се третират по различен начин
максималните длъжности, които могат да се заемат чрез подбор , без да са
налице минималните условия за заемане на съответната
длъжност - в наредбата до началник на отдел вкл., в ЗДСл - се говори за
експертни длъжности.
4. В териториалните структури на централната администрация съществува
парадоксалната ситуация държавни служители да са органи по назначаването,
което създава прецеденти по отношение на тяхното заместване, атестиране и
обявяване на конкурси, когато длъжността се освободи.
Би следвало същите длъжности да са по трудово правоотношение, което ще е и
правилният подход при прилагането на Закона за администрацията и ЗДСл.
5. В планираните промени, които касаят допълнителните щатни разписания за
работещите по проекти, не се предвижда колона, която да отразява
прослуженото време.

Разпределянето на длъжностите
по длъжностни нива се извършва
след оценка на длъжностите, в
съответствие с критериите в чл.
1, ал. 3 на НПКДА. Целта на
предложението –да се повишат
заплатите в общинските
администрации изисква
увеличаване на разходите за
заплати, а не позициониране в
по-високи нива.
Отговорностите на дадена
длъжност са свързани с
участието й в подпомагане
изпълнението на правомощия на
органа на власт. В районните
администрации, независимо от
населението, което е освен това е
„плаващо“, кръгът на
изпълняваните правомощия е поограничен спрямо общинските .
Направена е редакция.

Не се
приема.

Като коментара по т. 8.

Приема се
частично.

Направена е редакция в
НУРОИСДА.

Не се
приема.

Бележката е обща и не съдържа
конкретно предложение.

Приема се.

Направена е редакция.
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Никъде не се споменава съответните служители, дали са по реда на чл. 107а от Не се
КТ, както и какво да е съотношението им спрямо основния щат на приема.
администрацията.

10.

МРРБ
(по официален път)

6. Не се споменава, какво ще се случи със служебните книжки, които са
издадени до настоящия момент и има в тях вписвания.
7. Няма издадена наредба, която да регламентира реда, условията и
последствията от въвеждането на централизирания етап от конкурсите за
държавните служители.

Не се
приема.
Не се
приема.

8. Длъжностите, които преминават от служебно към трудово правоотношение с
аналитични и контролни функции, ще се отчитат ли при определянето на
относителния дял на държавните експерти в администрацията?

Коментарът
не съдържа
конкретно
предложени
е, а въпрос.

9. Колона 6 от поименното разписание в Приложение 2 не кореспондира с
колона 7 от длъжностното разписание, съгласно Приложение 1.
С ПМС 127/22.05.2019 г. за приемане на УП на ДНСК е създадена ГД
„Строителен контрол“ с 28 териториални звена – РДНСК. Длъжността
„Началник на РДНСК“ (ред 61 от КДА) и длъжността „Главен директор на
главна дирекция в централна администрация“ са в едно и също ниво (ръководно
ниво 5А), което ще наруши принципа на йерархична подчиненост и
териториална компетентност. Предлагаме длъжността „Началник на РДНСК“
да бъде позиционирана в по-ниско длъжностно ниво (ръководно ниво 6А).

Приема се.

Въпросът е уреден с § 2, т. 8,
буква „г“ от проекта на
постановление. Служителите не
са в основната щатна численост и
съответно по отношение на тях
не се прилага чл. 107а от КТ.
Въпросът е уреден с § 6 от ПЗР
на проекта на постановление.
Не е относимо към проекта на
нормативен акт. Предстои
обсъждане и приемане на
нормативна уредба относно
централизирания етап на
конкурсите.
Нормативите за численост по чл.
12, ал. 1, т. 2 от НПКДА се
отнасят за длъжностите,
визирани в разпоредбата,
независимо от
правоотношението, по което те
се заемат.
Направена е редакция.

Приема се.

Направена е редакция.
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