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Проект!

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ … …

от ………… 2022 година

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ
И ПОДБОРА ПРИ МОБИЛНОСТ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (ОБН. ДВ. БР.97 ОТ 10
ДЕКЕМВРИ 2019Г., ИЗМ. И ДОП. ДВ. БР.9 ОТ 31 ЯНУАРИ 2020Г. И ДВ. БР.29 ОТ 9
АПРИЛ 2021Г.)

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т

С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:
§ 1. В чл. 6 се създава нова ал. 3:
„(3) В случаите, в които в съответната администрация липсва обособено звено
„Човешки ресурси“, в конкурсната комисия се включва представител на звено от друга
администрация, което изпълнява функции по управление на човешките ресурси за тази
администрация.“.
§ 2. В чл.7, ал. 2 след думата „длъжност“ се поставя запетая и се добавя „или звено в
друга администрация, което изпълнява функции по управление на човешките ресурси за
тази администрация“.
§ 3. В чл. 17, ал. 2 след думите „обявила конкурса“ се поставя запетая и се добавя
„или в друга администрация, която изпълнява функции по управление на човешките ресурси
за тази администрация, ако това е предвидено в обявлението по чл. 14“
§ 4. Чл. 18, ал. 2 се отменя.
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§ 5. В чл. 20, ал. 4 след думите „Човешки ресурси“ се добавя „по чл. 6, ал. 2 или
служителят по чл. 6, ал. 3“.
§ 6. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 се създава нова т.5:
„5. решаване на тест за компетентности по реда на глава четвърта.“.
2. Ал. 2 се отменя.
§ 7. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „конкретния начин“ се добавя „или начини“, а след думата
„конкурса“ се добавя „по чл. 33“.
2. Ал. 2 се изменя така:
„(2) Изборът на конкретния начин или начини се извършва съобразно длъжността, за
която се провежда конкурсът, и нейните функции. За висши държавни служители не се
допуска писмената част на конкурса да се провежда единствено чрез решаване на тестове
по чл. 33, ал. 1, т. 1 и т. 5.”.
3. Ал. 3 се изменя така:
„(3) Писмената част на конкурса за длъжности, за които няма изискване за
професионален опит, може да се провежда само чрез тест по чл. 33, ал. 1, т.5. В този случай,
до участие в интервюто се допускат само кандидати, които са постигнали минималните
резултати на теста съгласно чл. 72, ал. 6. Те се уведомяват чрез писмено съобщение или чрез
електронна поща за датата, мястото и часа на провеждането на интервюто.“.
4. Ал. 4 се изменя така:
„(4) Когато провеждането на конкурса включва решаване на тест по чл. 33, ал. 1, т. 5
и това не е единствен начин за провеждане на конкурса, в заповедта по чл. 13, ал. 1 се
посочва дали постигането на минималните резултати съгласно чл. 72, ал.6 е основание за
допускане на кандидатите до участие в другите начини за провеждане на конкурса,
съответно до интервюто, или постигнатите резултати само подпомагат конкурсната комисия
при преценката на професионалните и деловите им качества.“.
5. В ал. 5 се правят следните изменения:
а) В изр. първо след думите „начина по чл. 33, ал. 1“ се поставя запетая и се
добавя „, т. 1-4“.
б) Изр. второ, трето и четвърто се заличават.
6. Ал. 6 се изменя така:
„(6) Продължителността на провеждането на всеки конкретен начин по чл. 33, ал.
1, т. 1-4 се определя от конкурсната комисия. Председателят на комисията уведомява
участниците за началото и края на всеки от начините по чл. 33, ал. 1, т. 1-4.“
7. В ал. 7 думите „както и“ се заличават, а накрая се добавя „и минималните
резултати, при които кандидатът се допуска до участие в другите начини за провеждане на
конкурса, съответно до интервюто“.
§ 8. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „начините по чл. 33, ал. 1“, се поставя запетая и се добавя
„т. 1-4“;
2. В ал. 2 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 5“.
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3. Ал. 3 се отменя.
§ 9. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „по избрания начин“ се добавя „по чл. 33, ал. 1, т. 1-4“, а
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 5“.
2. Създават се нови ал. 2 и ал. 3:
„(2) Когато конкурсът се провежда само чрез тест по чл. 33, ал. 1, т. 5, окончателният
резултат на всеки допуснат до интервю кандидат се изчислява като резултатът от интервюто
се умножава с определения по чл. 34, ал. 5 коефициент.
(3) Резултатите от теста по чл. 33, ал. 1, т. 5 не се включват в окончателния резултат
по ал. 1 и 2.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
§ 10. В чл. 44, ал. 1 се създава изр. второ: „В случай че има кандидати с равен
окончателен резултат, кандидатът, постигнал по-висок резултат на теста по чл. 33, ал. 1, т.
5, се класира с предимство, ако е приложимо.“
§ 11. В чл. 66, ал. 3, т. 9 се изменя така:
„9. информация за начина на определяне на размера на основната заплата съобразно
изискванията за съответната длъжност и вътрешните правила на съответната
администрация“.
§ 12. В чл. 68, ал. 1, след думите „Звено „Човешки ресурси““ се добавя „или звено от
друга администрация, което изпълнява функции по управление на човешките ресурси за
съответната администрация“ и се поставя запетая.
§ 13. Заглавието на глава четвърта се изменя така
„Глава четвърта.
ТЕСТ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТИ“
§ 14. Чл. 69 се правят следните изменения:
1. Ал. 1 се изменя така:
„(1) Тестът за компетентности се организира и провежда от Института по публична
администрация (ИПА) чрез платформа, в компютърно оборудвани тестови зали, в
присъствието на квестори.“.
2. В ал. 5 след думите „звената „Човешки ресурси“ се добавят думите „по чл. 6,
ал. 2 или ал. 3“.
§ 15. В чл. 71, ал. 3 след думите „Човешки ресурси“ се добавя „по чл. 6, ал. 2 или ал.
3“, а думите „който е“ се заличават.
§ 16. В чл. 72 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „компетентности“ се поставя запетая, съюзът „и“ се
заличава, а накрая се добавя „и за компютърни умения“.
2. В ал. 2 думите „Общите компетентности и познания“ се заменят с
„Компетентностите“.
3. В ал. 3 се правят следните изменения:
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а) в основния текст на алинеята думата „два“ се заменя с „три“
б) създава се нова т. 3:
„3. за модул „Компютърни умения“ – 30 минути.“.
4. Ал. 5 се изменя така:
„(5) За всяка тестова задача са дадени няколко възможни отговора, от които
кандидатът избира един. Някои задачи имат само един верен отговор, а други, освен верния,
имат и частично верен отговор. Изчисляването на резултатите се извършва автоматично в
платформата по следния начин:
1. всеки верен отговор на задача се оценява с 1, а всеки частично верен отговор с
0,5;
2. сумират се получените оценки за верните и частично верните отговори и се
получават общи оценки по модули;
3. общата оценка за всеки модул се дели на максимално възможната обща оценка
по модула и полученото се умножава по 100, като по този начин се изчислява резултатът по
съответния модул в точки. Максималният резултат по всеки модул е 100 точки;
4. общият резултат на кандидата от теста се изчислява като сбор от получените
резултати от трите модула.“.
5. В ал. 6 се правят следните изменения:
а) Основният текст на алинеята се изменя така:
„(6) Когато провеждането на конкурса включва само решаване на тест по чл. 33, ал.
1, т. 5 или постигнатите резултати от теста са основание за допускане на кандидатите до
участие в другите начини за провеждане на конкурса, съответно до интервюто,
минималните резултати, които кандидатите трябва да покажат, за да е успешно издържан
тестът, са следните:“;
б) създава се нова т. 3:
„3. за модул „Компютърни умения“ – 20 точки;“;
в) досегашната т. 3 става т. 4 и числото 80 се заменя с числото 100.
5. Ал. 8 се изменя така:
„(8) Когато резултатите от теста не са основание за допускане на кандидатите до
участие в другите начини за провеждане на конкурса, съответно до интервюто, се приема,
че кандидати, които не са се явили за решаване на теста, които не са били допуснати по
тестова сесия от квесторите или чиято сесия е била прекратена от квестор поради причини,
които са свързани с поведението на кандидата, са получили общ резултат от теста 0 точки.“.
§ 17. В чл. 73 се създава нова ал. 8:
„(8) Задачите в модул „Компютърни умения“ са обвързани с рамката на дигитална
компетентност за държавните служители, определена с НУРОИСДА, и включват въпроси,
които оценяват познанията за работа с компютър, интернет, операционна система и
приложения. Всяка задача представлява въпрос с няколко възможности за отговор.“.
§ 18. В чл. 74 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „Човешки ресурси“ се добавя „ по чл. 6, ал. 2 или ал. 3“;
2. В ал. 4 се правят следните допълнения:
а) в изр. първо след думите „кандидат, който не“ се добавя „се е явил на
теста, не“;
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б) в изр. трето след думите „Човешки ресурси“ се добавя „по чл. 6, ал. 2 или
ал. 3“;
в) в изр. четвърто след думите „Човешки ресурси“ се добавя „по чл. 6, ал. 2
или ал. 3“.
3. В ал. 5 след думите „Човешки ресурси“ се добавя „по чл. 6, ал. 2 или ал. 3“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. В Постановление № 304 от 3 декември 2019 г. за приемане на Наредба за
провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и за създаване
на портал за работа в държавната администрация (Обн. ДВ. бр.97 от 10 декември 2019г.,
изм. и доп. ДВ. бр.9 от 31 януари 2020г. и ДВ. бр.29 от 9 април 2021г.) в чл. 2 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В ал. 12 думите „Държавна агенция „Електронно управление““ се заменят с
Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“;
2. Създава се нова ал. 13:
„(13) За предоставянето на услугата по ал. 12 и осъществяването на организацията на
тест за компетентности съгласно глава четвърта от Наредбата за провеждане на конкурсите
и подбора при мобилност на държавни служители се сключва споразумение между
администрацията на Министерския съвет, Министерството на електронното управление и
Института по публична администрация.“.
§ 20. В Устройствения правилник на Института по публична администрация (Обн.
ДВ. бр.19 от 11 Март 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 13 Юли 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.97
от 10 Декември 2019 г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 9 Април
2021 г. се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 10:
а) създава се нова т. 9:
„9. организира провеждането на специализиран тест за интегритет на кандидатите за
квестори съгласно глава четвърта от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при
мобилност на държавните служители;“
б) създава се нова т. 10:
„10. организира и провежда специализирано обучение за преминалите теста по т. 9
кандидати за квестори.“.
в) ал. 12 се изменя така:
„(12) Институтът организира и провежда теста за компетентности съгласно глава
четвърта от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни
служители.“
2. В чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) създава се нова т. 24:
„24. определя квестори за провеждане на теста за компетентности съгласно глава
четвърта от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни
служители;“;
б) създава се нова т. 25:
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„25. осигурява тестови центрове за провеждане на теста за компетентности съгласно
глава четвърта от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на
държавни служители;“;
в) създава се нова т. 26:
„26. осигурява администратори на зали за провеждане на теста за компетентности
съгласно глава четвърта от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при
мобилност на държавни служители;“;
3. В чл. 15, ал. 1 се правят следните допълнения:
а) създава се нова т. 21:
„21. администрира модула за провеждане на теста за компетентности в Портала за
работа в държавната администрация съгласно глава четвърта от Наредбата за провеждане
на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;“;
б) създава се нова т. 22:
„22. информира администрацията на Министерския съвет при възникнали проблеми
с Портала за работа в държавната администрация във връзка с теста за компетентности
съгласно глава четвърта от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при
мобилност на държавни служители;“
в) създава се нова т. 23:
„23. отговаря за тестовите центрове за провеждане на теста за компетентности
съгласно глава четвърта от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при
мобилност на държавни служители.“.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кирил Петков

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
Красимир Божанов
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