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ОТНОСНО: Проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за
провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

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 за изменение и
допълнение на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни
служители (НПКПМДСл).
Промените, които се предлагат, са свързани със съдържанието на тестовете за
компетентности, прилагани при конкурсните процедури за държавни служители, с начина на
тяхното организиране и провеждане и с възможността за включване в конкурсната процедура
на звено/служители от друга администрация, която изпълнява функции по управление на
човешките ресурси за администрацията, в която е конкурсната длъжност.
Целите на предложените промени в проекта на нормативен акт са: да се осигури
възможност за обективна оценка на дигиталната компетентност и компютърните умения на
кандидатите за държавна служба; да се уредят случаите, в които в администрацията,
провеждаща конкурсна процедура, липсва звено „Човешки ресурси“, а подобни функции се
изпълняват от друга администрация; както и да се прецизират някои разпоредби, свързани с
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организирането и провеждането на тестове за компетентности.
Предложенията са в съответствие с целите и приоритетите, заложени в
Споразумението за съвместно управление на Република България 2021 – 2025 г., Приложение
№ 8 Електронно правителство: т. 2.32 „Въвеждане на централизиран подбор на държавни
служители чрез стандартизирани тестове по модела на Европейската комисия“; т. 2.37
„Повишаване нивото на технически и дигитални умения на служителите в държавната
администрация чрез качествени тестове при подбор“; и т. 2.31 „Създаване на центрове за
споделени услуги за човешките ресурси“.
Според действащата нормативна уредба конкурсът за държавни служители се
провежда чрез един или няколко от следните начини: решаване на тест за познания от
професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната
длъжност; писмена разработка по икономическа, културна, социална, управленска или друга
тематика; защита на концепция за стратегическо управление; и/или практически изпит. По
преценка на органа по назначаване конкурсът може да включва решаване на тест за
компетентности, който се състои от два модула – „Общи компетентности“ и „Познания за
държавната администрация“.
Съгласно чл. 15 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на
служителите в държавната администрация (НУРОИСДА), служителите в държавната
администрация, с изключение на заемащите технически длъжности, следва да притежават
дигитална компетентност и да прилагат в работата си компютърни умения. Към момента
липсва нормативно установен механизъм за оценка на дигиталната компетентност на
кандидатите за държавна служба, а тестът за компетентности не включва въпроси, чрез които
да бъдат оценени компютърните им умения.
По тази причина проектът предвижда в теста за компетентности да бъде включен нов
модул „Компютърни умения“, чрез който да се оценят познанията и уменията на кандидатите
за държавна служба за работа с компютър, интернет, операционна система и приложения и да
се установи тяхното ниво на дигитална компетентност. Времетраенето за решаване на модула
ще бъде 30 минути, а общата продължителност на целия тест ще стане 120 минути.
Минималният резултат, който кандидатите трябва да постигнат, за да е успешно издържан
тестът, става 100 точки, като освен съществуващите до момента прагове (50 точки за модул
„Общи компетентности“ и 30 точки за модул „Познания за държавната администрация“), те
следва да получат и минимум 20 точки за модул „Компютърни умения“.
Във връзка с провежданата оптимизация на административните структури е
предвидено въвеждането на принципа на споделените услуги за част от функциите,
изпълнявани от общата администрация. В тази връзка, с Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация е предвидена възможност звеното по
човешки ресурси да изпълнява някои от дейностите по управление на човешките ресурси като
споделени услуги по отношение на други централни администрации на изпълнителната власт
въз основа на споразумение, сключено между администрацията на Министерския съвет и
съответната централна администрация.
Действащата нормативна уредба не урежда случаите, когато в администрацията,
провеждаща конкурсна процедура, липсва обособено звено „Човешки ресурси“, а тези
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функции се изпълняват от друга администрация. Съгласно НПКПМДСл в конкурсната
комисия задължително се включва представител на звено „Човешки ресурси“ в
администрацията, в която е конкурсната длъжност, като по време на цялата процедура
комисията се подпомага организационно-технически от това звено. Поради съществуващата
детайлна уредба на функциите на звената „Човешки ресурси“ в процедурата по организиране
и провеждане на конкурси за постъпване на държавна служба и подбора при мобилност,
администрациите, в които липсва обособено такова звено, няма да могат да провеждат
законосъобразно конкурсни процедури по реда на действащата наредба. С оглед
преодоляването на тези ограничения се предлагат изменения и допълнения на приложимите
разпоредби на НПКПМДСл.
Възможността за включване на тест за общи компетентности и познания за държавната
администрация като отделен начин при провеждане на конкурсната процедура е въведена в
НПКПМДСл с измененията в Постановление № 137 от 7 април 2021 г. за изменение и
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила
от 01.01.2022 г.). Някои от текстовете, свързани със съдържанието на заповедта и обявлението
за конкурса при провеждането на подобен тест, определянето на неговата роля в конкурсната
процедура, изчисляването на окончателните резултати и значението му при класирането на
кандидатите не са достатъчно ясни и прецизни, което може да доведе до затруднения при
прилагането на действащите норми. С оглед ограничаване на риска от неправилно тълкуване
и незаконосъобразно прилагане на нормативната уредба, с проекта на постановление се
предлагат нови редакции на съответните разпоредби.
Приемането на предложените нормативни промени се очаква да доведе до следните
резултати:
Чрез прилагането на модул „Компютърни умения“ в конкурсната процедура ще бъде
въведен нормативно установен механизъм за обективна оценка на дигиталната компетентност
на кандидатите за държавна служба, с което ще се гарантира, че новоназначените служители
в държавната администрация отговарят на изискванията на чл. 15, ал. 2 от НУРОИСДА.
Наличието на компетентни служители ще допринесе за повишаване на ефективността и
ефикасността на администрацията, както и на общественото доверие в институциите като
цяло.
Чрез предложените изменения ще се осигури прилагане на принципа на споделените
услуги в областта на подбора, като ще се предвиди възможност за осигуряване на
организационно-техническа подкрепа при провеждането на конкурси от служители на звено
„Човешки ресурси“ в друга администрация, в случаите, когато те изпълняват функции по
управление на човешките ресурси за администрацията, в която е конкурсната длъжност.
Чрез прецизирането на разпоредбите, свързани с организирането и провеждането на
тестовете за компетентности ще се намали риска от неправилното им тълкуване и прилагане
в различните администрации.
Прилагането на предложените промени ще се извършва в рамките на разходите за
персонал по бюджетите на разпоредителите с бюджет за 2022 г. 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
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Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
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.
Извършена е частична предварителна оценка на въздействието на проекта на
нормативен акт. 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 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.

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
Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Приложения:
1. Проект на постановление на Министерския съвет;
2. Частична предварителна оценка на въздействието;
3. Одобрена финансова обосновка;
4. Справка за отразяване на становищата от съгласуването по чл. 32 от УПМСНА;
5. Проект на съобщение до средствата за масово осведомяване.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

КАЛИНА КОНСТАНТИНОВА
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