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1. Дефиниране на проблема:
Необходимо е да се изготви подзаконовата нормативна рамка за провеждането на
стипендиантска програма в държавната администрация. Необходимостта
произтича от измененията и допълненията на Закона за държавния служител
(ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г.)
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
С приемането на измененията и допълненията на Закона за държавния служител за
първи път се създаде нормативно основание в държавната администрация, което
позволява да бъде провеждана стипендиантска програма. Основните промени,
произтичащи от приемането на закона са свързани с:


Изготвянето на списък на специалности, за които в отделните администрации
има недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии;



Определяне на изискванията към кандидатите за участие в стипендиантската
програма, вкл. процедурата по подбор;



Определяне на ангажиментите и задълженията на стипендиантите и
администрацията;



Определяне на реда и условията, при които степиндиантите могат да бъдат
назначени
по
служебно
правоотношение
след
приключване
на
стипендиантската програма.

В българската държавна администрация е налице тенденция на увеличаване броя на
конкурсите за работа, които се прекратяват поради липсата на кандидати с търсената
професионална експертиза, както и на конкурсите, които приключват без класиране,
тъй като никой от явилите се кандидати не се е представил успешно. Когато търсената
експертиза предполага кандидатите да притежават рядка и/или специфична
специалност (например: ядрена физика, китаистика, арабистика и др.) тази тенденция
се засилва и води до траен недостиг на квалифицирани кадри в определени области.
Една от причините за възникването на тази негативна тенденция е липсата на
утвърдена адекватна връзка между необходимите знания и компетенции в държавната
администрация и приема в отделните направления и специалности във висшите
училища. Това от една страна води до наличието на младежи, които трудно намират
реализация в професионалното направление, в което се обучават, а от друга страна до
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недостиг на човешки капитал в някои области. Друга от причините е, че завършващите
тези специалности не възприемат държавната администрация като място, където имат
възможност да се реализират.
Липсата на институционализиран инструмент като стипендиантска програма за
привличането и задържането на квалифицирани млади хора за служители в
администрацията ще доведе до все по-траен недостиг и невъзможност на
администрацията за осигуряване на кадри с необходимата специфична експертиза.
Това от своя страна в течение на времето ще има силен негативен ефект върху
изпълнението на дадени функции на администрацията, предоставянето на услуги,
извършването на контролна и/или регулаторна дейност и др., в зависимост от звеното,
в което е идентифициран недостига на експерти.
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.).
До приемането на промените в Закона за държавния служител (ДВ, бр. 57 от
22.07.2016 г.) липсваше нормативна уредба, която да урежда провеждането на
стипендиантска програма в държавната администрация. Поради тази причина се
наложиха нормативни промени, които да отговорят на нуждите на администрацията и
да съдействат за преодоляване на проблемите, описани в т.1.1.
Проблемите, които се адресират с наредбата не могат да бъдат решени чрез промяна в
организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности.
Наредбата ще обхване по-пълно и ще детайлизира правната уредба за провеждане на
стипендиантската програма в чл. 13а от Закона за държавния служител.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Наредбата за провеждането на стипендиантска програма в държавната администрация
е изцяло нов нормативен акт и не са извършвани последващи оценки на въздействието
или анализи на изпълнението.
2. Цели
(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)
1. Създаване на подзаконовата нормативна рамка за
стипендиантската програма в държавната администрация;

провеждане

на

2. Създаване на необходимите предпоставки за привличане и задържане на
служители с необходимата специфична експертиза и квалификация и
преодоляване на недостига на експерти от определени специалности в
държавната администрация;
3. Създаване на адекватна връзка между необходимостта от определени знания и
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компетенции в държавната администрация и приема в отделните направления и
специалности във висшите училища.
Определените цели напълно съответстват на действащата стратегическа рамка,
определена в Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. и
Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната
администрация 2015 – 2020 г.
3. Идентифициране на заинтересованите страни
(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.).
Преки заинтересовани страни:
1. Всички структури на държавната администрация, за които е налице недостиг на
експерти със специфична експертиза и които в продължение на повече от 18
месеца не са намерили подходящи кандидати чрез конкурс или по реда на чл.
81а и/или 81б от Закона за държавния служител;
2. Всички потенциални кандидати за заемане на длъжност в държавната
администрация, които се обучават в специалност, за която е установен недостиг
на експерти;
3. Служителите в административните структури, които прилагат Закона за
държавния служител в ролята им на потенциални наставници.
Косвени заинтересовани страни:
4. Висшите училища в ролята им на институции, които предоставят услугата
образование и обучават студенти в специалностите, за които е установен
недостиг на експерти;
5. Гражданите и бизнеса като „потребители“ на административни услуги от
администрациите, за които е налице недостиг на експерти със специфична
експертиза.
4. Варианти на действие
(Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.)
При този подзаконов нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани други
варианти, различни от предложения вариант за „Приемане на наредбата“ и вариант
„Без действие“, тъй като Наредбата за провеждане на стипендиантска програма в
държавната администрация не осъществява пряко регулиране на стопанските субекти.
Наличието на друг вариант означава неизпълнение на нормативен акт от по-високо
ниво, в случая ЗДСл.
Вариант 1 „Без действие“
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Приемането на този вариант ще доведе до:


Липса на подзаконова нормативна рамка за провеждането на стипендиантската
програма в държавната администрация;



Липса на необходимите предпоставки за привличане и задържане в държавната
администрация на служители с необходимата специфична експертиза;



Задълбочаване на недостига на експерти със специфична експертиза в
определени администрации;



Липса на необходимите предпоставки за установяване на адекватна връзка
между необходимите знания и компетенции в държавната администрация и
приема в отделни направления и специалности във висшите училища;



Липса на необходимите предпоставки за пълноценно изпълнение на част от
целите на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. и
част от мерките в Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на
държавната администрация 2015 – 2020 г. ;



Неизпълнение на законоустановени задължения.

Вариант 2 „Приемане на наредбата“
Приемането на този вариант ще доведе до:


Създаване на подзаконова нормативна рамка за провеждането на
стипендиантската програма в държавната администрация и определяне на:
 условията за провеждане на стипендиантската програма,
 процедурата по подбор,
 сключването на споразумение със стипендианта,
 задълженията на наставника,
 условията за назначаване на стипендианта по служебно правоотношение
след приключване на програмата,
 последиците от неизпълнение на задълженията на стипендианта.



Създаване на необходимите предпоставки за привличане и задържане на
служители с необходимата специфична експертиза;



Създаване на предпоставки за преодоляване недостига на експерти със
специфична експертиза в определени администрации;



Създаване на необходимите предпоставки за установяване на адекватна връзка
между необходимите знания и компетенции в държавната администрация и
приема в отделни направления и специалности във висшите училища;



Изпълнение на законоустановени задължения.

5. 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
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второстепенни и кои да са значителни.)
Вариант 1 „Без действие“
Структурите на държавната администрация, за които е налице недостиг на експерти
със специфична експертиза няма да могат да ползват стипендиантската програма като
инструмент за привличане и задържане на експерти с нужната специфична експертиза,
което с времето ще задълбочи тенденцията на недостиг на служители в съответните
структури.
Поради трайното незаемане на тези длъжности в съответните администрации могат да
бъдат спестени средства от разходи за заплати на годишна база, но това ще бъде за
сметка на качеството на изпълнението на определени политики, предоставянето на
определени административни услуги или извършването на контролни, регулаторни
или др.функции в зависимост от звеното, в което е установен недостига на експерти с
определена експертиза. Трайният недостиг има потенциала да генерира негативен
ефект върху гражданите и бизнеса, увеличаване времето за обслужване или
предоставяне на услугата, разходи на администрацията за възлагане на услуги на
външни експерти с необходимата експертиза и т.н. Това от своя страна може да
доведе до задълбочаване на негативния образ на държавната администрация поради
некачествено или неефективно изпълнение на нейни задължения.
Липсата на адекватна връзка между необходимите знания и компетенции в
държавната администрация и приема в отделни направления и специалности във
висшите училища ще се задълбочи, тъй като висшите училища няма да разполагат с
информация колко „търсени“ са специалностите в недостиг, съответно преценката им
дали е необходимо увеличаване на броя на местата за прием, нужни ли са корекции в
съдържанието на самото обучение по дадена специалност и т.н. ще бъде неадекватна
на нуждите на пазара на труда.
Липсата на въведените с наредбата възможности за участие на студентите в
стипендиантска програма в държавната администрация ще ги лиши от възможността
да се обучават в реална среда, да получават заплащане по време на програмата, което
да използват за финансиране на образованието си при нужда (заплащане на
семестриални такси), да се възползват от възможностите да бъдат назначени по
служебно правоотношение по облекчен ред.
Вариант 2 „Приемане на наредбата“
Негативно въздействие върху преките и косвените заинтересовани страни вследствие
приемането на наредбата не се очаква.
Необходимите средства за изплащане на стипендиите ще се осигуряват в рамките на
разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по
бюджета на конкретната администрацията за съответната година. В този смисъл
приемането на наредбата няма да генерира допълнителни бюджетни разходи и не се
очаква да има негативно въздействие върху бюджета.
6. Положителни въздействия
(Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
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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.)
Вариант 1 „Без действие“
При неприемане на наредбата положителни въздействия върху преките и косвените
заинтересовани страни не се очакват.
Вариант 2 „Приемане на наредбата“
Въздействие върху преките заинтересовани страни:
Структурите на държавната администрация, за които е налице недостиг на експерти
със специфична експертиза и които в продължение на повече от 18 месеца не са
намерили подходящи кандидати чрез конкурс или по реда на чл. 81а и/или 81б от
Закона за държавния служител ще разполагат с ефективен инструмент за привличане и
задържане на експерти с нужната специфична експертиза, което ще спомогне за
преодоляване на състоянието на недостиг на експерти от определени специалности.
Като цяло обучаващите се младежи в редки и/или специфични специалности лесно
намират работа по специалността си в или извън България или са твърде малко, за да
покрият търсенето от страна на държавата и бизнеса, а държавната администрация на
този етап не изглежда да е атрактивен и предпочитан работодател за тях.
Създаването на необходимите условия за провеждането на стипендиантската програма
ще позволи на държавната администрация да привлича кандидати с необходимата й
специфична експертиза още преди завършването на тяхната образователноквалификационна степен, като в същото време привлечените по този начин
стипендианти ще могат да започнат работа по служебно правоотношение веднага след
завършването на образованието си по облекчена процедура.
Провеждането на стипендиантската програма ще спомогне за създаването на
адекватна връзка между необходимите знания и компетенции в администрацията и
регламентирания прием в отделните специалности в университетите. Висшите
училища ще разполагат с информация колко „търсени“ са специалностите в недостиг,
съответно преценката им дали е необходимо увеличаване на броя на местата за прием,
нужни ли са корекции в съдържанието на самото обучение по дадена специалност и
т.н. ще бъде по-обективна и основана на търсенето на пазара на труда. Преходът от
образование към заетост ще бъде облекчен значително от наличието на
стипендиантската програмата по специалностите в недостиг. Устойчивостта на този
инструмент за привличане и задържане на служители по определени специалности ще
бъде гарантирана от наличието на наставник на стипендианта по време на
провеждането на стипендиантската програма, както и от задължението на
стипендианта да работи в съответната административна структура минимум 3 години
след завършване на висшето си образование.
Наличието на стипендиантска програма за обучаващи се по дадени редки и/или
специфични специалности ще въздейства положително на популярността им и ще
бъде сериозен мотив за предпочитането им пред други по-популярни специалности,
поради възможностите, които предоставя програмата, вкл.възможността за
назначаване по служебно правоотношение след приключването й т.е. програмата
гарантира работно място за успешно завършилите я. Привличането на млади
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служители на работа в държавната администрация още от студентската скамейка ще се
отрази положително не само на изпълнението на конкретните задължения на
администрацията, но и на имиджа й като добър и желан работодател.
Наличието на стипендиантска програма създава възможност за служителите от
администрациите, за които има установен недостиг да предават знанията и уменията
си на стипендиантите, което е част от политиката по приемственост в държавната
администрация, както и да развият ръководните си и други умения докато все още
изпълняват експертни длъжности в ролята си на наставници на стипендиантите.
Задълженията на наставниците по провеждането на стипендиантската програма ще
бъдат разписани в длъжностните им характеристики.
Въвеждането на стипендиантската програма в структурите, които имат недостиг на
експерти по определени специалности ще се отрази положително на предоставянето
на административни услуги, извършването на контролна и/или регулаторна и др.
дейност, защото администрацията ще разполага със собствен капацитет и
квалифицирани служители. Това от своя страна би могло да доведе до намаляване на
разходите на администрациите за предоставяне на услугите или извършването на
различни дейности, защото ще отпадне необходимостта от външни услуги по
наемането на лица, които да предоставят липсващата експертиза, ще намали времето
за предоставяне на услугата, ще повиши нейното качество и т.н.
7. Потенциални рискове
(Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове)
Не са идентифицирани възможни конкретни рискове от приемането на наредбата,
включително възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
☐ Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Не се създават нови регулаторни режими.
9. Създават ли се нови регистри? Не.
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия
(МСП)?
☐ Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
☐ Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
☐ Не
12. Обществени консултации
(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
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провеждане и видовете консултационни процедури.)
Проектът на наредбата е публикуван за обществена консултация на Портала за
обществени консултации (http://www.strategy.bg) съгласно чл. 26 от ЗНА. Срокът на
обществената консултация е 30 дни – от 25.11.2016 до 25.12.2016 г.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
(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).
☐ Да
☐ Не
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
администрацията“
Дата: 23.11.2016 г.
Подпис:

