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1. Въведение 

Функциите, с които е нормативно натоварена Агенция по вписванията, имат 

важно значение за осигуряване на стабилния правен мир и документооборот в Р 

България. В същото време, обемът на задълженията й се увеличава и към настоящия 

момент Агенция по вписванията води четири единни централизирани електронни бази 

данни – Търговски регистър, Имотен регистър, регистър БУЛСТАТ и Регистър на 

имуществените отношения на съпрузите. Потребители на предоставяните от нея услуги 

са най-широк кръг субекти – български и чужди граждани и търговци, организации, 

държавни органи и др. Нормативното основание за всеки от водените регистри 

представлява самостоятелен клон на българската правна система. От изключително 

значение е сигурността и ефективността на управляваната в регистрите информация. 

Изброеното налага служителите в Агенция по вписванията да притежават 

компетентност не само да боравят свободно с голямата по обем и сложност правна 

материя, но и да прилагат компетентно натрупаните актуални професионални умения 

за работа със съвременни и сложни програмни продукти и информационни системи с 

оглед поддържане сигурността на съдържащата се в регистрите информация и нейното 

най-ефективно управление и използване. Осигуряването на непрекъснат публичен 

достъп на широк кръг лица и организации до водените от Агенцията регистри изисква 

от служителите й много добра професионална подготовка, методичност, 

систематизираност, коректност и умение за боравене с широк набор от документи, но и 

наличие и култивиране на набор от лични качества и умения едновременно за 

ежедневна интензивна работа с хора и за справяне със стресови ситуации.  

Изложеното мотивира заключението за необходимостта от полагане на 

специални усилия за повишаване на квалификацията на служителите на Агенция по 

вписванията и подобряване на процеса на управление на човешките ресурси с цел 

оптимизиране на работните процеси, създаване на силна мотивационна среда в рамките 

на Агенцията и предоставяне на по-добри услуги на гражданите и бизнеса. Това са и 

основните цели, към които е насочен Проект „Повишаване на квалификацията на 

служителите, развитие и подобряване на управлението на човешките ресурси в 
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Агенцията по вписванията”, финансиран по Оперативна програма „Административен 

капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. 

Изготвеният Обобщен анализ и предложения за инкорпориране на съвременните 

европейски стандарти за управление на човешките ресурси в политиката на Агенцията 

е заложен като основен резултат от дейност 2 : Преглед на политиките за управление 

на човешките ресурси в Агенцията по вписванията и разработване на политика за 

развитие на човешките ресурси на АВ за периода 2009-2014, инкорпорираща 

съвременните европейски стандарти и практики за управление на човешките ресурси”.  

При реализирането на дейността са извършени следните под дейности: 

 Преглед на политиките за управление на човешките ресурси в Агенцията по 

вписванията 

 Анализиране на добрите европейски практики и тенденции за управление на 

човешките ресурси. 

Настоящият анализ се основава на извършения подробен обзор на действащото 

състояние в управлението на човешките ресурси в Агенцията, анализ на всички 

нормативни и вътрешни актове, които формират правната рамка на политиката за 

управление на човешките ресурси, проведените срещи със служители от различни 

структурни поделения, заемащи както управленски, така и низови позиции. Основна 

цел на настоящия доклад е да оцени не само законосъобразността, адекватността и 

приложимостта на формалната рамка на управлението на човешките ресурси, но и да се 

сравни изпълнението на поставените цели и постигнатите резултати с предварително 

заложените.    

 Анализът на добрите европейски практики при управлението на човешките изведе 

водещи принципи и стандарти, характеризиращи съвременните политики, практики и 

концепции на развитието и управлението на човешките ресурси в рамките на ЕС и 

дефинира предложения за тяхното инкорпориране/ адаптирано приложение в 

конкретиката на управлението на човешките ресурси в Агенцията по вписванията. 

Основните изводи/ идеи ще се включат като ключови параметри в  Политика за 

развитие на човешките ресурси на Агенцията по вписванията за периода 2009-2014, 

съобразена с европейските стандарти и политики за развитие на държавната 

администрация /също в дейност 2 на проекта/. Политиката ще допринесе за 
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устойчивото кариерно развитие на служителите, създаване на мотивационна среда за 

работа, която от своя страна ще доведе до повишаването на качеството на 

предоставяните от АВ услуги. Предвиденото консултиране на разработените проекто 

политики с ръководителите и служителите ще предостави възможност за тяхното 

активно участие като съсобственици на процеса и до по-голяма ангажираност, както по 

отношение на самата подготовка, така и при последващото прилагане на политиката. 

 

 
1.1 Обхват на анализа  

 

Анализа обхваща тенденции в развитието на бизнес модела за развитие и 

управление на човешките ресурси; както и концепция, политики,  практики и основни 

тенденции в развитието и управлението на човешките ресурси в публичния сектор на 

ЕС, стари и нови страни- членки. 

За целите на анализа за приложимост/ адаптируемост на добрите практики в 

българската институционална и  административна среда, прегледът прави 

необходимите препратки и използва като база за  оценка на съвместимост ключови 

документи, управляващи процеса на развитие на човешките ресурси в българската 

администрация, в това число:  националната Стратегия за управление на човешките 

ресурси в държавната администрация, докладите за нейното изпълнение, системата за 

мониторинг и др. 

Управлението на човешките ресурси (ЧР) в държавната администрация се 

характеризира с някои особености, които значително отличават процеса по изграждане 

на водената политика, както и по нейното провеждане. На първо място, основна 

разлика е в по-строгата регламентация на управлението на ЧР в държавната 

администрация. Освен нормативните актове, които регулират материята на 

трудовоправните отношения и се прилагат и в частния и в държавния сектор, налице са 

и специални изисквания, свързани с полагането на труд в държавната администрация, 

както и отделни разпоредби, които регламентират правоотношенията на държавните 

служители, приложими само за държавната администрация. Отражението на тази 

уредба се наблюдава в нормативно определяне на структурата на използваните ЧР – 

разпределението им в отделни звена, йерархичната им подчиненост, минималният им 
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брой и управление, които са строго регламентирани в законодателството. Всяка 

администрация, включително и Агенция по вписванията, има нормативно 

регламентирано щатно разписание, в което са определени конкретния брой на 

служителите във всяко звено, структурата на съответната администрация и 

териториалното й разпределение. Налице са и законови изисквания за заемането на 

всяка длъжност, които се отнасят както до ръководните позиции, така и до редовите 

служители. Работодателите в частния сектор разполагат с неограничена власт да 

установяват сами необходимостта си от ЧР, тяхното разпределение в щатно 

разписание, както и структурната подреденост и йерархична подчиненост. Тази им 

свобода се разпростира и до възможностите за промяна в изискванията за заемане на 

позициите към служителите, както и на самото щатно разписание, разпределението в 

отделните звена, вземане на решения за реорганизации, сливане, вливане, отделяне или 

разделяне на отделните структурни единици, редуциране или увеличение на персонала 

и пр. С такава власт органът по назначение и работодателят в държавната 

администрация не разполагат. Управлението на ЧР се ограничава значително в 

строгите законодателни мерки, които изискват от ръководителите много по-стабилно и 

компетентно познание на значителната по обем нормативна регламентация и сериозни 

управленски качества за провеждане на политика, която да отговаря както на 

засилените изисквания и повишени стандарти за работа към администрацията, така и да 

се вмества и максимално стриктно да спазва правната рамка. 

На второ място, държавната администрация е част от изпълнителната власт и 

политиката на управление на ЧР в нея се влияе значително от водената политика за 

държавно управление от съответното правителство. В този смисъл и за разлика от 

управлението на персонала в частния сектор, държавната администрация се ръководи 

според вижданията на съответните управляващи, които често се променят след 

парламентарни избори. Въпреки прокламирания стремеж към приемственост, 

практиката в България показва, че държавната администрация търпи периодични 

промени в посоката на управление, в структурно и функционално отношение, което 

има най-често и персонално отражение, най-вече в смяна на ръководството. Това води 

до значителни затруднения в извършването на ежедневната дейност на организацията, 

в провеждането на единна и последователна политика на управление на ЧР, в 

опознаването и доброто използване на наличния персонал. Инвестициите в засилена 
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компетентност, разширяване на познанията и подобряване на персоналния капацитет, 

особено на ръководните служители, понякога остават неоправдани, а това води и до 

бъдещото редуциране на такива инициативи. 

И не на последно място, управлението на ЧР в държавната администрация е 

дейност в неразривна връзка с функцията, с която е натоварена съответната 

организация. Като елемент от държавното управление, всяка администрация е длъжна 

да осъществява непрекъснато и последователно частта от държавната власт, която й е 

предоставена. В този смисъл управлението на ЧР е неразривно свързано и ежедневно 

осигурява и подпомага функционирането на администрацията. То не търпи сериозни 

сътресения, предприемане на промени без яснота за целените резултати и 

възможностите за неблагоприятни изменения и така значително ограничава 

управленската свобода. И понеже производствените резултати на държавната 

администрация са предимно предоставените компетентни услуги на гражданите и 

бизнеса, в най-голяма степен тяхното качество зависи от капацитета и подготвеността 

на служителите. Те са основния капитал в администрацията и подготовката и 

усъвършенстването на качествата и уменията им са водещите акценти на настоящия 

проект. 

 

1.2 Цели на анализа  

Основните въпроси, които настоящия анализ си поставя задача да изследва са: 

 Анализ на добрите европейски практики и тенденции за управление на 

човешките ресурси; 

 изясняване на формалната правна рамка, която регламентира 

управлението на ЧР в държавната администрация и конкретно в Агенция 

по вписванията; 

 открояване на поставените понастоящем цели в управлението на ЧР в 

Агенцията; 

 анализ на основните субекти в управлението на ЧР в Агенцията; 

 представяне на структурата на персонала в Агенцията; 
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 изясняване на основните елементи от политиката за управление на ЧР в 

Агенцията; 

 оценка на съотношението между поставените цели и постигнатите 

резултати в политиката по управление на ЧР в Агенцията; 

 предложение за усъвършенстване на процеса по управление на ЧР и 

достигане на целените от настоящия проект резултати – повишаване на 

квалификацията на служителите, развитие и подобряване на 

управлението на човешките ресурси в Агенцията по вписванията; 

 възможности за инкорпориране на съответните съвременни европейски 

стандарти в управлението на човешките ресурси в Агенцията по 

вписванията. 

В контекста на проекта, настоящият анализ цели да: 

 Повиши капацитета на служителите, заемащи ръководни длъжности в 

Агенцията по вписванията за изработване и прилагане на политики за 

развитие на човешките ресурси и по-ефективното им управление. 

 Повиши организационната компетентност на Агенцията по вписванията в 

областта на развитие и управление на човешките ресурси като представи 

идеи/ предложения за разработване на Политика за развитие на 

човешките ресурси на Агенцията по вписванията за периода 2009-2014, 

съобразена с европейските стандарти и политики за развитие на държавната 

администрация. 

Поставените обща и специфични цели са съответни на основните теми и  

приоритети, заложени в Оперативна програма „Административен капацитет”, насочени 

към създаването на ефективна и ефикасна администрация, обърната с лице към 

гражданите. Те рефлектират и основната цел, поставена пред Европейския съюз от 

Лисабонската стратегия, а именно, превръщането на Европа „ най- 

конкурентоспособната и динамична икономика на знанието в света, способна на 

устойчив икономически растеж, с повече и по-добри работни места и по-добра 

социална интеграция”.  
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1.3 Методология 

Използваните методи за създаване на настоящия доклад са свързани предимно с 

изследването на действащото положение в прилаганата политика за управление на ЧР в 

Агенция по вписванията, както и преглед на европейските практики. Техниките, които 

се използват в отделните методи, често се допълват и приповтарят. Методите са 

свързани от една страна с анализа на формалната рамка и се ограничават до 

извършването на структурен анализ на ЧР в Агенцията и качествен анализ на 

елементите на водената политика от ръководството. Използвани са и специфични 

методи за анализ и включване на заинтересованите страни и социално оценяване. Чрез 

тях се цели да се ангажират заинтересованите страни – служители на Агенция по 

вписванията и ръководен персонал, в процеса на социално оценяване. Чрез метода 

„оценка – влияние – контрол” в работна група или организиран семинар се цели 

насърчаването на участието на заинтересованите страни при анализирането на 

политиката за управление на ЧР, като се вземат под внимание нормативния фактор, 

както и социалните и политическите фактори, които имат отношение към политиката. 

Прилагането на тази техника позволява на участниците да формулират обща цел, да 

идентифицират влиянието, което отделните субекти могат да окажат върху 

осъществяването на тази цел, както и да създаде съпричастност към реализиране й. 

Тези техники се реализират в работни групи и срещи, чрез дискусии и неструктурирани 

интервюта.  
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2. Диагностика на политиката за управление на човешките 

ресурси в Агенцията по вписванията 

Прегледът и изследването на политиката за управление на човешките ресурси, 

водена от Агенция по вписванията, имат съществено значение, както за определяне на 

основните й характеристики, така и за открояване на нейните особености. Изясняването 

на параметрите на водената политика, формалната й обусловеност и практическата й 

приложимост създават стабилна основа за компетентно и конкретно насочено 

формиране на предложения за нейното развитие и усъвършенстване. Доброто 

познаване на действащата политика за управление на човешките ресурси включва 

запознаване с основните актове, които регулират материята. Настоящото изследване 

цели да анализира не само формалната рамка на политиката за управление на 

човешките ресурси, но и активното й прилагане в рамките на Агенцията. По тази 

причина анализът се базира на резултатите от проведените срещи и изследване 

мненията на служители от Агенцията на ръководни и неръководни позиции, както на 

регионално, така и на национално равнище. Диагностиката на политиката за 

управление на човешките ресурси е неразривно свързана и с анализ на работата на 

служителите в отдел «Човешки ресурси, протокол и връзки с обществеността», които 

пряко са ангажирани с прилагането й (ЧРПВО). 

 

2.1 Дефиниция на основни понятия 

Анализът на действащия статус на политиката за управление на човешките 

ресурси в Агенция по вписванията изисква дефиниране на основните понятия, 

използвани в настоящия преглед. 
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2.1.1 Политика за управление на човешките ресурси 

Политиката за управление на човешките ресурси няма легална дефиниция, а и 

такава трудно би могла да бъде дадена. С оглед целите на настоящото изложение тя 

може да се определи като система от организационни функции, изпълнявани от 

ръководството на Агенцията и отговорни специалисти, чиято цел е да се повиши 

ефективността на работата на служителите с помощта на икономически, 

информационни и управленски взаимодействия. Тя обхваща политиките по подбор и 

назначаване на персонала, по провеждане на встъпителни обучения и инструктажи 

за навлизане в работата по конкретната длъжност и по запознаване с общата политика и 

функции на Агенцията. Към нея се отнасят и текущите обучения, които подобряват 

качеството на работната сила и формират допълнителни и конкретни знания и умения у 

служителите. Част от политиката за управление на човешките ресурси са и 

прилагането на установените системи за заплащане на труда, упражняване на 

контрол и на дисциплинарна власт, както и на прекратяване на 

правоотношенията. 

 

 

2.1.2 Основни субекти в политиката за управление на 

човешките ресурси 

 

Основните субекти в политиката за управление на човешките ресурси са 

управляващите – ръководните органи, които определят и прилагат политиката и 

управляваните – човешкия ресурс, върху който тя се упражнява. Ръководен орган на 

Агенция по вписванията е изпълнителният директор. Той е представител на 

работодателя по трудовите правоотношения и орган по назначаване по служебните 

правоотношения. Изпълнителният директор утвърждава структурата на 

административните звена в Агенцията, длъжностните разписания на служителите и 

работните заплати, осигурява условия за повишаване на квалификацията им и ръководи 

атестирането им. При осъществяване на своите правомощия той се подпомага от 
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заместник изпълнителен директор, чиито правомощия и функции се определят със 

заповед на изпълнителния директор. С ръководни функции в политиката за управление 

на служителите в Агенцията е натоварен и главният й секретар, който ръководи, 

координира и контролира функционирането на административните звена, осигурява 

организационна връзка между тях и създава условия за ефективната им работа. 

Ръководни органи на ниво обща администрация са директорите на дирекции, 

началниците на отдели и звена. Специализираната администрация на регионално ниво 

се ръководи от регионалните директори на 12-те регионални дирекции.  

Основните субекти на политиката за управление на човешките ресурси 

представлява целият персонал на Агенцията. В най-голяма степен служителите са и 

основен обект на прилаганата политика за управление. Особеност на Агенция по 

вписванията е нейната териториална разпръснатост и разпределение на персонала в 

различни населени места. Поради различния брой население и различната стопанска 

активност по места служителите не са равномерно разпределени в градовете, като има 

населени места, в които работи само един служител. В същото време общите и 

спомагателните функции се изпълняват от служителите в централното управление на 

Агенцията в София. Тази ситуация ограничава възможността за осъществяване на 

контакти между отделните служители, между тях и преките им ръководители, както 

между персонала в териториалните поделения и ръководството. Затруднява се и 

възможността за екипна работа, създаване на еднакви условия за работа и пр. 
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3. Тенденции в развитието на бизнес моделите за управление на 
човешките ресурси в ЕС  

 

Концепцията за развитие на човешките ресурси 

 

“Фундаментално погледнато, човекът е ключът към решаването на всички 

проблеми, не парите. Средствата са ценни само доколкото са използвани от обучени, 

опитни и ангажирани мъже и жени. Такива хора, от друга страна, могат да сътворят 

чудеса дори с ограничени ресурси и да извлекат богатство от запустяла земя.” 

                              Dag Hammarskjold, Генерален секретар на ООН / 1953 – 1963/  

 

Горната теза отразява ключовото значение на компетентността на служителите за 

развитието на организацията и управлението на промяната. Последвалите събития през 

късните 70те и ранните 80те години на 20 век в Америка и Европа разширяват и 

успешно налагат концепцията за развитието на човешките ресурси. Тази концепция е 

тясно свързана с  утвърждаването на индивидуализма и мениджърския подход в една 

нео- либерална среда; с пост позитивизма и съответстващите промени в нагласите 

спрямо науката, ученето, демократизацията на познанието и др. Концепцията се 

развива в период на преоценка на организационните структури и методите на работа с 

обмисляне на възможности за увеличаване на ефективността чрез аутсорсинг и 

използване на достиженията на информационните технологии. В тази среда, 

концепцията за развитие на човешките ресурси се обвързва символично с реформите и 

промяната: със стремежа нещата да се правят по нов, по- ефективен начин; работните 

процеси в организацията да се преоценят и подобрят; начинът на учене и решаване на 

проблеми да се изведе на подобрено, по- високо ниво. 

'Целта на развитието на човешките ресурси е да се подобри ученето, човешкия 

потенциал и по-доброто изпълнение в системите, свързани с работата' (Holton, 2000).  

Новият фокус на концепцията за развитието на човешките ресурси “… се поставя 

върху теорията и практиките, свързани с обучението, развитието и ученето в самите 

организации, както по отношение на отделния индивид, така и в контекста на бизнес 

стратегията и формирането на организационната компетентност” (Gourlay, 2000). 
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Управлението на човешките ресурси в  бизнес сектора в контекста на развитието 

на човешките ресурси 

 

В светлината на горепосоченото, концепцията за Управление на човешките 

ресурси (УЧР) в нейната актуална, съвременна форма е сравнително нова, за първи път 

развита от Бизнес Училището във Харвард в началото на 80те години. Бизнес моделът 

на управление на човешките ресурси (ЧР) е постепенно заимстван във 

Великобритания при управлението на Маргарет Тачер и впоследствие широко прилаган 

и на стария континент. В рамките на ЕС се наблюдава значителна разлика между 

англосаксонския и континенталния модел за управление на човешките ресурси. Тези 

различия е в зависимост и от пропорционалния дял на мениджърите в бизнес сектора на 

Великобритания и Ирландия например, който е много по-висок отколкото в компании 

от страни като Германия и Италия. 

Съотношението между мениджъри и работници в бизнес сектора в ЕС е илюстрирано 

на долната таблица. 

 

Великобритания 

&Ирландия 

Холандия, Белгия 

& Гърция 

„Стари” страни 

членки 

Естония & Латвия „Нови” страни 

членки 

1:5 1:8 1:15 1:8 1:16 

Източник: UNECE, ILO 

Специалният фокус върху мениджмънта и мениджърските позиции постепенно се 

превръща във фактор сам по себе си при диференцирането на различните подходи за 

управление на човешките ресурси. Успоредно с тази тенденция обаче,  що се касае до 

наличието на професионално обучени екипи по управление на човешките ресурси, 

тенденцията има точно огледален характер. Проведените анализи на средно големи 

компании в Европа показват, че съотношението на експертите по човешки ресурси като 

съотношение към общия брой на персонала във Великобритания са 1:127,  докато в 

15те „стари” членки на ЕС  (с изключение на Ирландия и Швеция) съотношението се 

увеличава на 1:2,790.  
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Съотношение на експертите по човешки ресурси към общия брой на служителите в 

средно големи компании в Европа (50+ служители) 

 

Великобритания Ирландия Швеция Полша „Стари‟ страни 

членки на ЕС 

„Нови‟ страни 

членки на ЕС 

1:127 1:189 1:402 1:166 1:2,790 1:5,105 

Източник: Eurostat, EAPM, 2001 изследване направено от др. Копек, Краковски университет  

 

Горепосочените данни показват, че съотношението в т.нар „нови” страни членки 

е сравнително по-високо, пред вид факта, че много от служителите, работещи в 

отделите по управление на човешките ресурси, осъществяват чисто технически и 

административни функции и не притежават необходимата квалификация за УЧР. 

Макар и бизнес концепцията за управление на човешките ресурси да е развита най-

добре във Великобритания от всички страни членки на ЕС, не всички големи компании 

са обособили специализирани звена за УЧР или са им дали статут на дирекции.  

Обучението на персонала принадлежи към тази категория функции, която обикновено 

се асоциира с директорска позиция, като в много от компаниите осигуряването на 

безопасни и здравословни  условия на труд не се счита за част от функциите на звеното 

по УЧР.  

В континентална Европа, много големи компании обединяват функциите по 

УЧР с тези по управлението на финансовите ресурси.   В компаниите от Централна и 

Източна Европа, от друга страна все още се наблюдават силно централизирани 

структури, в които служителите имат сравнително ниско ниво на автономия при 

вземането на решения и при управлението на отделни бизнес процеси. Ценностите, 

свързани с работното място също силно се отличават, като служителите в бизнес 

сектора на  „новите‟ страни членки на ЕС оценяват много по-високо сигурността  на 

заеманата позиция и в сравнителни граници оставят по-дълго на една и съща позиция/ в 

една и съща компания. Служителите в тези компании са готови да работят повече и да 

се фокусират върху изучаването на чужди езици много повече отколкото върху 

придобиването на мениджърски умения. Следната сравнителна таблица отразява 
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различните тенденции в УЧР в Европа на 15те и 10 нови страни членки от Централна и 

Източна Европа 

 

Характеристики на трудовия процес Европа на 15те Нови страни 

членки 

Служителите не могат сами по променят 

трудовия си процес  

29% 37% 

Служителите работят на смени 12.1% 23% 

Служителите работят в Неделя 6.5% 11.7% 

Служители с временни трудови договори 10.5% 8.7% 

Служители с нощни смени 4.4% 5.4% 

Служители, работещи на две места 1.8% 5.2% 

Средна продължителност на стажа в една 

компания  

10.9 години 13.4 години 

Продължителност на работната седмица 38.2 часа 44.4 часа 

Чуждоезикови обучения на работното място 

(средно/година) 

4 часа 11 часа 

Обучения по мениджмънт на работното място 

(година /средно) 

12 часа 7 часа 

Източници: Eurostat и EFLWC 

С „издигането” на човешкия капитал в основна корпоративна ценност и нематериален 

актив, необходимостта от изработване на ефективна стратегия за управление на 

човешките ресурси нараства значително. В този контекст, Делойт изработва модел за 

стратегическа рамка за управление на човешките ресурси, състояща се от 10 

основни стъпки. Макар и посочения модел да таргетира бизнес сектора, предвид все 

по-близките тенденции на развитие на УЧР в администрацията с тези на бизнеса, 
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моделът би могъл да бъде лесно адаптиран и прилаган в контекста на УЧР на 

административна структура в рамките на държавния апарат. 

Фигура 1: Модел за изработване на стратегия на УЧР на Делойт 

 

Източник: „Taking HR to the next level. A structured approach to developing and executing 

an effective HR strategy”, 2008 Deloitte Touche Tohmatsu 

 

Основен акцент се поставя на стратегическото управление на човешките ресурси, 

което се реализира чрез свързването на механизма за управление на човешките ресурси 

със стратегическите цели и задачи на организацията с оглед подобряване на бизнес 

процесите и развитие на организационна култура, поощряваща иновативно и гъвкаво 

мислене на служителите. В тези случаи фокусът е поставен върху идентифицирането, 

анализа и балансирането между външните благоприятни възможности за 

осъществяването на целите, потенциалните заплахи, както и  върху вътрешни силни и 

слаби страни на организацията.   

Така от традиционния модел на УЧР, съсредоточен върху администрирането на 

персонала, се преминава към интегриране на УЧР в общата стратегия за развитие на 

съответната компания или административен орган.  
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Стратегическият подход в управлението на съвременните организации и 

управлението на човешките ресурси води до ключови промени в стратегическата 

ориентация в управлението на компетентността и  обучението. Данни от 

проведена анкета в рамките на проекта „Price Waterhouse Cranfield'' в 21 страни- 

членки на ЕС, извеждат като извод ясно изразеният стремеж към прилагането на 

стратегически подход при обучение на персонала в организациите. 

Изследванията показват, че във всички западноевропейски страни най-малко всяка 

втора организация има писана стратегия и политика за обучението и развитието на 

персонала (във Великобритания това са 81 % от изследваните организации, в Норвегия 

- 79 %, в Холандия - 78 %). Прави впечатление голямата популярност на тези стратегии 

и политики, сравнени с останалите области на управление на човешките ресурси 

(набиране и подбор, компенсиране, комуникации). Във всички европейски фирми в 

много случаи дори организации, които нямат разработени корпоративни стратегии, 

мисии или такива за човешките ресурси, имат писани политики за обучението и 

развитието. Това доказва голямото значение, което се отдава на дейността, и 

стремежът на мениджърите за дългосрочно, ориентирано към промените в средата 

й управление.  

 Индикатор за качеството на подхода е степента на развитост на тези стратегии и 

политики в работни програми. Отговорите показват, че най-малко във всяка втора 

европейска организация (в Ирландия това важи за 82 % от фирмите, в Гърция - за 79 %) 

стратегиите по управление на човешките ресурси за различните функции са 

разработени в отделни програми с конкретни срокове.    

Разделянето на отговорностите е утвърден принцип в практиката на управлението 

на човешките ресурси в европейските страни. Той се спазва и по отношение на 

главната отговорност за политическите решения по обучението и развитието на 

персонала. Главната отговорност за основните политически решения по обучението и 

развитието се носи солидарно от отдела по управление на човешките ресурси и от 

прекия ръководител.  Като общоевропейска тенденция във всички страни без 

изключение се забелязва увеличаването на отговорността на линейните ръководители и 

по проблемите на обучението.   Това се наблюдава в най-голяма степен в Швеция, 

Холандия и Франция. 
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Възгледът за обучението като основно средство за постигане на необходимото 

качество на работната сила намира израз в същественото увеличаване на средствата, 

влагани в него.   Когато обучението се разглежда като инвестиция, обикновено се 

очакват както конкретни измерими резултати,  така и възможност за количествена 

оценка на възвращаемостта на вложените средства. Определено може да се твърди, че 

работодателите срещат затруднения с отчитането на размера на тези средства като 

процент от работната заплата. 

 

Ясно се очертава стремежът към прилагане на системния подход. Повечето от 

европейските фирми декларират, че систематично анализират потребностите от 

обучение като най-често използваните методи за анализ на потребностите от обучение и 

развитие в европейските организации са реактивни: предложенията на преките 

ръководители, оценка на бизнес плановете, молби на самите служители и други. 

Въпреки напредъка, оценката на потребностите от обучение остават зона за 

усъвършенстване.  

Ключова за управлението на човешките ресурси се явява оценката на персонала, 

работещ в организацията. Тя служи за определяне на: индивидуалните и 

организационните потребности от обучение, потенциала за повишаване в длъжност, 

плановете за развитие на кариерата на служителите, индивидуалното заплащане, 

базирано на резултатите и за организацията на работата във фирмата.  

По отношение на обекта, най-разпространени сред европейските фирми са системите 

за оценка на специалистите  / преобладаващи в Швейцария, Англия и Белгия, най-

малко - в Норвегия и Дания/, следвани от системите за оценяване на мениджърския 

състав и администрацията, като се отбелязват големи разлики по отделните страни. По-

слабо популярни са системите за оценка на работниците. По отношение на субекта, се 

наблюдават нарастващ стремеж към обективност и вниманието към 

чувствителността на хората, които биват оценявани Изследването показва, че 

развитите страни - Великобритания, Франция, Холандия, Дания и Швейцария, най-

често привличат поне три страни в процеса на оценяването. Непосредственият 

ръководител пряко участва в оценяването - в 81 % до 91 % от изследваните фирми; 
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ръководителят по горното равнище в йерархията на управлението участва в 

оценяването почти във всяка втора организация (средно между 50 % и 60 % от 

случаите). Самият служител също участва в оценяването, но тук вариациите по страни 

са много големи - от 10 % от анкетираните в Италия до 94 % във Великобритания. 

Подчинените се привличат към оценяването на висшестоящите най-много във всяка 

десета организация (или средно до 10 % от случаите във всички страни).Колегите също 

участват в оценяването не по-често от подчинените служители. Клиентите се 

привличат към процеса на оценяване на представянето, като най-висок дял на 

организациите с такава практика е отбелязан във Финландия и Полша. 

Важен количествен измерител на дейността по обучение и развитие на персонала засяга 

интензивността на програмите за обучение и структурата на обучавания персонал.  

Изследването, на база четири основни категории (мениджъри, специалисти, 

администрация и работници) идентифицира като обща европейска тенденция по-

големият ръст на инвестициите в първата група, включваща обучението на 

мениджърите и специалистите (тук се включват и квалифицираните технически 

кадри). По-големият „обем" на обучението за мениджърите и специалистите е обясним 

с ролята на тези кадри за качеството и конкурентоспособността.  

Ясно изразена е тенденцията за  разнообразяване и обогатяването на формите и 

методите за обучение. В Европа като устойчива тенденция се наблюдава увеличение 

на вътрешнофирменото обучение и все по-честото му провеждане без откъсване от 

работното място с нарастващото участието на преките ръководители. 

Вътрешнофирменото обучение се ориентира все повече към конкретната работна 

среда, търси се все по-тясно обвързване между индивидуалното развитие и 

организационните промени, които се разглеждат като взаимно зависими и 

синергетично развиващи се процеси. 

      В повечето европейски страни се наблюдава и ефектът на обучението, макар 

вариациите по страни да са чувствителни / най- висок дял на организациите, които 

оценяват тази ефективност- Испания, Франция и Великобритания/. За целта се 

използват разнообразни подходи: формална оценка веднага след обучението, тестове, 
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формална оценка няколко месеца след обучението, неформална оценка от прекия 

ръководител, неформална оценка от обучаващия и други. 

Като основни теми за обучение се налагат : Управление и контрол на хората, 

Обслужване на клиентите, Управление на качеството, Управление на промяната. Тези 

приоритети показват отдалечаване от техническите проблеми и фокусиране върху 

хората и работата с тях. Това е още едно важно потвърждение на бързо нарастващото 

значение на управлението на човешките ресурси, а следователно и на важността на 

аналогични изследвания и разработки. 
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4. Управлението на човешките ресурси в публичния сектор 
на страните- членки на ЕС 

 

В светлината на горепосоченото, публичният сектор в световен мащаб се оказва силно 

повлиян от развитието на мениджериализма в късните 70те. Сред най-позитивните 

отражения на т.нар. Нов Пъблик Мениджмънт е фокусът върху  функцията на 

управлението на човешките ресурси в общия контекст на развитието на човешките 

ресурси. Последното разширява значително перспективите на обучението и 

образованието, концепциите за продължаващото обучение (организационно и 

индивидуално); управлението на познанията и решаването на проблемите. Търсенето 

на ефективност и ефикасност при предоставянето на публични услуги води до 

прилагането на разнообразни форми за обучение на работните места, включително 

менторинг и наставничество, въвеждане на повече експериментални подходи към 

обучителните институции в публичния сектор, включително разширено използване на 

примери и добри практики като учебен подход, обмен на добри практики, формиране 

на мрежи за учене и практики. 

Налице е фундаментална промяна на отношението към управлението на 

човешките ресурси през последните 3 десетилетия, свързана с промяната в подхода 

и  виждането, че УЧР е чисто административна функция, която не изисква сложни 

форми на стратегическо мислене.  Много и убедителни са доказателствата, че 

управлението на човешките ресурси се намира понастоящем в период на 

фундаментална трансформация. От функция с поддържаща роля в процесите на 

управление на персонала и осигуряване на съответствие с приложимите правила и 

норми, новите подходи са насочени към управление преди всичко на човешкия капитал 

като чрез това се подпомага постигането на стратегическите цели на 

организацията. Целта е отключване на човешкия потенциал за подобряване на 

изпълнението на публичния сектор. Проектирана върху стратегическата рамка на 

реформата в публичния сектор с новите акценти, които тя поставя: фокус върху 

клиента, ориентираност към резултатите и  пазарните възможности, ориентацията при 

управлението на човешките ресурси на организационно ниво се измества в посока 
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стратегическо управление на човешкия капитал. Цели се постигането на повече 

гъвкавост при набирането и развиването на таланти и лидерство, по- ефективното 

стратегическо свързване на уменията  с изпълнението на целите, балансираност на 

знанията и уменията. Тази картина на предизвикателствата би могла да бъде 

илюстрирана по следния начин. 

 
 

 

Предизвикателства пред УЧР- От администриране към 
Осигуряване на добавена стойност 
 

 

 

 

 

 

Управлението на човешкия капитал се проектира върху дейностите по 

организационния дизайн: реструктуриране на работната сила/ използване на 

конкурентни източници, провеждането на промяната; планиране на работната сила: 

комбинирано използване/ конкурентни източници . 

 

 

 

 

 

 

ЧР като 

администратор 

 

 

 

 

 
Преобладават бюрократични 

и административни аспекти 

 

 

 

 

ЧР като осигуряващ 

съответствие 
 

 

 

 

 

 

 
Избор и назначаване 

Контрол върху изпълнението 

Длъжностни 

характеристики 

 

 

 

ЧР като експерт 
 

 
 

 

 

Прилагане на добри 

практики за назначаване, 

оценка, обучение и кариерно 
развитие, както и работни 

условия на труд в интегриран 

формат 
Прилагане на 

организационна 
перспектива към 

 назначаването и 

 управлението на 
 изпълнението 

 

Нова роля на средния 

персонал  

ЧР като 

стратегически 

партньор 
 

 
 

Осигуряване на 

стратегическа подкрепа при 

разработване и прилагане 

На стратегически/ 

политически приоритети 
Изпълнение на инициативи за 

организационно развитие и 

промяна 
Дефиниране и провеждане на 

ценности и култура 
Подобряване на изпълнението 

и мотивацията на състава 

чрез подходящата 
интеграция на управлението 

на компетенциите 

Интегриране на 
управлението на ЧР в  

организационния и бизнес 
цикъл 

Преди години Доскоро Утре В бъдеще 

Основни услуги 

към персонала 

Контрол и 

съответствие 

Специализирана 

експертиза 

Стратегически 

партньорства 

Администриране 

на персонала 

Управление на 

персонала 

Управление на 

човешките 

ресурси 

Управление на 

човешкия 

капитал 
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Управление на човешкия капитал 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графиката е опит да бъдат представени различните фази на управлението на човешките 

ресурси като човешки капитал и се основават върху концепцията, че добавената 

стойност расте в следния порядък- трансакционни действия  /заемащи 40% от 

усилието/,  технически анализ и изследвания  /50% от усилието/ и консултиране и 

развитие /10% от усилието/. През призмата на Парето /20% от ресурсите създават 

80% от резултатите/ идеята е, че най-голяма добавена стойност за 

организацията носят дейностите, свързани със стратегията, лидерството и  

управлението на работната сила /графично представени в горния връх на 

пирамидата/. 

Стратегии 
лидерство   

  

Управление на 

работната сила  

Управление на работните 

процеси 

                 Управление на трансакциите 

 

Лидерство, планиране  

на работната сила 

Управление на 

позициите,  развитие 

на работната сила,  

оценка на нуждите 

Класификация, избор 

на персонал, 

обучение 

Работна 

Заплата, записи, 

автоматизиране, 

докладване 
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Съответни на новата тежест на УЧР в схемата на управление на организациите, се 

промени настъпват и по отношение на ролята на ЧР.  Следва опит за визуално 

представяне на промяната във функцията на управлението на човешките ресурси в 

посока управление на човешкия капитал и създаването на повече добавена стойност за 

организацията. 

От поддържаща функция с ограничено 

значение 

„Дебит” 

В стратегическа функция, носеща 

значителна добавена стойност 

„Кредит” 

Регулиране на достъпа /страж на вратите на 

организацията/ 

Консултиране/ съветване на промяната и 

подобрението 

Извършване на транзакциите Стратегически партньор 

Реактивни действия /привежда в изпълнение 

взети решения/ 

Проактивни действия /търси и намира нови 

решения/ 

Включване и участие Включване и участие 

Фокус върху човешките ресурси Фокус върху клиента 

Резултати/ ефекти Въздействия 

 

В светлината на горепосоченото, роли, които се утвърждават в теорията и практиката 

на модерното управление на човешките ресурси са съответно ролите на лидер, 

стратегически  партньор,  агент на промяната и експерт по управление на ЧР. 
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Ролята на стратегически партньор изисква:  

 Познаване на мисията 

 Разбиране на бизнес процесите 

 Разбиране на организационната култура 

 Разбиране на природата и същността на държавната служба 

 Идентифицирането на алтернативни решения 

 Иновативност и творчество 

 Стратегическо мислене 

 Ефективна комуникация 

 

Ролята на агент на промяната изисква:  

 Разработване и прилагане на процеса на промяната 

 Умения за консултации и договаряне 

 Изграждане на взаимоотношения на основа взаимно доверие 

 Ефективна работа в екип 

 Използването на умения за изграждане на коалиции 

 Демонстриране на умения за решаване на проблеми 

 Желание за поемане на рискове 

Ролята на лидера изисква:  

 Поемане на рискове 

 Управление на конфликти 

Стратегически 

партньор 
Лидер 

Експерт ЧР 
Агент на 

промяната 
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 Демонстриране на умения за вземане на решения 

 Ефективно управление на ресурсите 

 Модел за етично поведение и интегритет 

 Прилагане на умения за наставничество и водачество за развитие на таланти 

 

Като извод от актуалното развитие на концепцията и практиките за развитие и управление на 

човешките ресурси са налага следното: 

Свидетели сме на фундаментална трансформация на УЧР от  поддържаща функция, 

участваща в процесите на управление на персонала и осигуряване на съответствие с правилата, 

нормите и процедурите към функция по разработване и прилагане на подходи и инструменти 

за управление на човешкия капитал за постигане на стратегическите цели на 

организацията и реализиране на нейната мисия. 

 

 

 

4.1 Тенденции в развитието на управлението на човешките ресурси в 
страните- членки на ЕС 

 

Подобно на тенденциите, очертани в развитието на УЧР в бизнес сектора, различни 

изследвания, направени в рамките на Европейската мрежа за публична администрация сочат, че 

различното културно, историческо и политическо  развитие на страните членки оказват 

решаващо влияние върху системите за управление на човешките ресурси и модернизацията на 

публичния сектор като цяло. С оглед извършване на всеобхватно изследване на различните 

подходи и тенденции на развитие в рамките на страните членки на ЕС, под патронажа на 

Словенското председателство през 2008г. се извършва проучването „ What are Public Services 

Good at? Success of Public Services in the Field of Human Resource Management”. С оглед на 

различията в развитието са очертани две основни групи страни, разделени съобразно 

административната традиция и развитието на УЧР, както следва: 

 

 

Традиция в развитието на публичната 

администрация 

Страна, членка на ЕС 

Англосаксонска традиция Великобритания, Малта, Ирландия 

Континентална традиция Австрия, Белгия, Франция, Германия, Люксембург, 

Холандия, Словения 
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Средиземноморска/ Южно европейска 

традиция 

Кипър, Гърция, Италия, Португалия, Испания 

Скандинавска традиция Дания, Естония, Финландия, Швеция 

Източно Европейска традиция Чехия, Унгария, Литва, Полша, Словакия, Латвия 

Югоизточна традиция България, Румъния 

 

Що се отнася до развитието на УЧР, страните членки на ЕС могат да бъдат разделени в две 

основни групи, в зависимост от преобладаващата система за управление на ЧР, а именно: 

 Системи за кариерно развитие  – типично в тези системи е, че голяма част от 

държавните служители работят в рамките на държавната администрация през цялата си 

кариера; изградени  са специфични правила за първоначално назначаване, поставен е 

силен акцент на кариерното развитие и старшинството, като модела силно се отличава 

от начина на управление на човешките ресурси в частния сектор. Разновидности на тази 

система се прилагат в Австрия, Белгия, България, Кипър, Франция, Германия, Гърция, 

Унгария, Ирландия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, 

Словакия, Испания; 

 Системи основани на позицията – тук акцентът е поставен върху избора на кандидати 

за всяка позиция, достъпът до държавна служба е по-отворен и мобилността между 

частния и държавния сектор е голяма. Този тип система за УЧР е типичен за Чехия, 

Дания, Естония, Финландия, Италия, Латвия, Холандия, Словения, Швеция и 

Великобритания; 

Следва обаче да се отбележи, че това разделение е условно, тъй като в резултат на многото и 

различни реформи, проведени в сферата на държавната служба, нито един от тези два модела 

не съществува в своя чист, класически вид. Анализите, публикувани в рамките на австрийското 

председателство на ЕС от Европейската мрежа за публична администрация(ЕМПА) и 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през 2006 сочат, че голяма 

част от традиционните характеристики на националните служби са в процес на промяна. 

Докато в мнозинството от страни членки на ЕС все още съществуват специфични закони, 

регулиращи държавната служба, други класически черти на службата като рестрикции в 

достъпа и назначенията, преференциална пенсионна възраст и пенсионни схеми постепенно 

изчезват. В същото време, ЕМПА отчита че, през последните години се наблюдава значително 

подобрение в следните сфери на управление на човешките ресурси: 

- Сигурност относно заеманата длъжност (отнася се само за новите страни членки); 

- Подобряване на квалификацията на държавните служители; 

- Въвеждане на гъвкаво работно време; 

- Подобряване на някои аспекти, свързани със заплащането; 
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- Процедурите за назначения са по-бързи и прозрачни (отнася се само за „старите‟ страни 

членки); 

- Въвеждане на политики за управление на знанието; 

- Повишаване на отговорността и автономията на служителите спрямо задълженията им 

като такива; 

- Постигане на баланс между работа и личен живот; 

- Повишаване на броя на жени, заемащи мениджърски позиции; 

- Недопускане на дискриминация, поощряване на разнообразието; 

- Подобряване на обучителните процеси и промотиране на етичните норми; 

Сред УЧР политиките, в чието направление се отчита най-голям напредък е въвеждането на 

гъвкаво работно време, постигането на баланс между служебния и личен живот и въвеждането 

на по-бързи и прозрачни процедури за назначаване в рамките на старите страни членки. 

В същото време, все по ярко се откроява желанието за децентрализиране на политиките по 

УЧР. Преминаването от високо централизирани йерархични структури към децентрализирано 

управление  подобрява и оптимизира вътрешните процеси, тъй като решенията се вземат на 

мястото, където потенциалните проблеми възникват или мястото където се извършва 

доставката на административната услуга. Процесът на децентрализация води до възлагането на 

повече правомощия/ задължения и извоюването на по-голяма степен на автономия при 

вземането на решения от страна на служителите (статистическата информация, събрана от 

ЕМПА сочи, че тази тенденция се наблюдава от 59% от респондентите в страните членки). 

Децентрализацията води до създаването на нова рамка за управление на УЧР в европейски 

мащаб. Изследването на ОИСР, направено във връзка управлението на човешките ресурси сред 

различните административни в националните администрации на страните членки, направено 

през 2006г. очертава следната картина: 

 

 

 

 

 

 

Автономия на УЧР на ниво второстепенни разпоредители с държавни кредити 

 

Силно 

централизирана 

Смесена система на УЧР. Наличието на 

централизирани правила за назначаване/ уволнение 

се допълва от 

 

 

Дискреционна власт 
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система на 

национално ниво с 

много ниско ниво 

на автономия 

 

Известна 

автономия при 

изготвянето на 

необходимите 

профили  за 

заемането на 

длъжността и 

управлението на 

кариерното 

развитие, но по-

малко влияние 

при определянето 

на заплатите 

Известно влияние 

при определяне на 

заплатите, но по-

малко такова върху 

управлението на 

кариерното 

развитие 

 

Известно 

влияние 

върху 

управление

то на 

кариерното 

развитие и 

определяне

то на 

заплатите 

 

във всички сфери на 

УЧР 

Словакия Чехия, Унгария, 

Португалия 

Испания, 

Великобритания 

Холандия Германия 

Източник: Public Employment and Management Working Party Human Resource Management Across Levels 

of Government. An outline for country presentations, OECD, GOV/PGC/PEM(2006)8 
 

 

В същото време, както ОИСР, така и  ЕМПА отчитат слабости, с които съвременните 

процеси за развитие на човешките ресурси все още не могат да се справят успешно. 

Тези слабости са изведени в следните направления: 

- Засилване на стреса на работното място, свързан с кратките срокове за 

изпълнение на поставените задачи; 

- Политики за заплащане (слабости в политиките за по-честно заплащане или за 

мотивиране на персонала чрез финансови стимули); 

- Оценка на изпълнението; 

- Възнаграждение на персонала за отлично изпълнение; 

- Политики за кариерно развитие; 

- Наемане на потенциално талантливи кандидати; 

- Политики за „задържане” на персонала в рамките на службата. 

Като най-критичен  фактор, посочен от  всички респонденти е невъзможността на 

звената по човешки ресурси да изградят ефективна политика за справяне със стреса. 

Това от своя страна води до намаляване на ефективността и създаване на потенциално 

напрежение и конфликти на работното място, които възпрепятстват както доброто 

представяне на съответния екип от служители, така и иновативното и творческо 

мислене в организацията. 
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Както очертаните позитивни развития, в сферата на УЧР, така и идентифицираните 

слаби звена, спомагат за изграждането на цялостната картина на съвременните 

политики за управление на човешките ресурси в Европа.  

 

Принципи и процедури в държавната 

служба 

Общи развития 

 

Статусът на служителите  се регулира от 

специализиран закон 

 

Кръгът на служителите, чиито статус се регулира от 

специализиран закон постепенно се стеснява ( до 

категории като магистрати, полиция, военнослужещи 

т.н)  

 Статусът на служителите се регулира от 

норми на общото трудово 

законодателство 

В тази категория попадат мнозинството от 

държавните служители, като условията в държавната 

служба се приближават до тези , в частния сектор  

Административни принципи и етични 

стандарти  

Тенденция за подробно разписване на 

административните правила и процедури, контролни 

и отчетни механизми  

Тенденции в назначаването на държавни 

служители 

Обща тенденция за намаляване на новите назначения, 

като същевременно се наблюдава „отмиране” на 

тенденциите за съкращения на персонала  

 

Сигурност на работното място Осигуряване на сигурност на работното място е 

осъзнат фактор 

 

Модели на кариерно развитие и  системи 

основани на позицията 

Не се наблюдава унифициран модел на добра 

практика. Двете системи „заимстват‟ елементи една 

от друга 

Йерархичен принцип  Принципът запазва своето значение в рамките на 

администрацията, като същевременно тенденциите 

по по-близка комуникация, участие на служителите и 

реорганизиране на административното поведение 

набират скорост  

Децентрализация на отговорностите  Наблюдава се тенденция за по-голяма 

децентрализация, като същевременно се осъзнава 

нуждата от последователност и свързаност на 

стандартите, работните условия и политиките за УЧР 

Мобилност между частния и публичния 

сектор  

Все още трудно осъществима в посока бизнес -

публичен сектор с оглед на конкурентността на 

бизнес средата.  

Лидерство Поради тенденциите за децентрализиране на 

отговорностите и постоянните смени в работната 

среда, лидерските умения ще придобиват още по-

голямо значение. Наблюдава се обаче несъответствие 

между очакванията и реалните лидерски умения в 

организацията 

Кариерно развитие Поставя се фокус върху индивидуалните планове за  

развитие, мениджмънт на компетенциите, политиките 

за промоциране на персонала следва все още да бъдат 

развити  
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Мобилност през граници Този процес е все още слабо развит, бариерите пред 

него все още не са отстранени (пенсионно и социално 

осигуряване и т.н.)  

Антидискриминация и промотиране на 

разнообразие  

Този проблем следва да бъде постоянно адресиран  

Процедури по назначаване, избор на 

ръководни позиции 

 

Нужда от по-нататъшна реформа: премахване на 

принципа за назначаване на „най-ниското” ниво, по-

гъвкави системи за назначаване, отворени конкурси 

за ръководни позиции в администрацията 

Заплащане, съобразено с изпълнението  Тази тенденция набира все повече поддръжници, 

въпреки някои критики за недостатъчната и 

ефективност  

Управление на изпълнението и оценка на 

персонала  

Фокус върху комуникацията, изграждането на 

доверие и нуждата от лидерство  

Условия на работното място Нужда от комбиниране на личния с професионалния 

живот, натиск за подобряване на системите за 

заплащане, повишаване на привлекателността на 

държавната служба 

 

 

Работно време Гъвкаво работно време, в някои страни се наблюдава 

увеличаване на часовете от работната седмица  

Социален диалог и разпределение на 

компетенциите в областта на УЧР  

По нататъшна децентрализация и фрагментация, 

обособяване по места  

УЧР и ролята на звеното по човешки 

ресурси  

Децентрализация на компетенциите, нужда от 

последователност при изграждане на политиките 

Обучение Повече инвестиции в сферата на обучение на 

персонала, обучение през целия живот, фокус върху 

обучението на „по-възрастни‟ служители  

Пенсионни системи Увеличаване на пенсионната възраст и 

синхронизация с частния сектор 
 

 

Горепосочените тенденции извеждат шест основни стратегически направления и 

тенденции за реформа в сферата на управлението на човешките ресурси в страните 

членки на ЕС .  Това са: 

- Реформи свързани с изпълнението и заплащането в държавната служба; 

- Промотиране на лидерството; 

- Обучение и кариерно развитие; 

- Увеличаване на административния капацитет; 

- Електронно управление; 

- Нови подобрени процедури и механизми за назначаване на служителите. 
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 14 от държавите членки на ЕС въвеждат нови или подобряват своите системи 

за оценка на изпълнението, подобряване на мениджмънта и промяна в 

принципите за формиране на възнаграждение. 

 12 страни членки са насочили своите усилия във въвеждането на нови програми 

за развиване на лидерските умения, подготовка на нови обучителни програми и 

схеми за кариерно развитие. 

 11 страни членки полагат усилия за увеличаване на административния капацитет 

и ефективността чрез повишаване на конкурентоспособността на държавната 

служба, чрез повишаване на качеството на услугите и чрез намаляване на общия 

брой на персонала. 

 9 държави членки въвеждат информационните технологии в сферата на 

управление на човешките ресурси 

 6 държави реформират своите системи за назначение. 

 

Управление Базирано на Компетенциите  

В своя опит да се адаптират към променящите се условия на външната и вътрешна 

среда, организациите в публичния сектор се насочват към по- гъвкави модели на 

управление. В този контекст, публичните организации в ЕС участват в многобройни 

инициативи да подобрят изпълнението. Управление основано върху компетенциите 

е сред основните стратегии на промяната по отношение на човешките ресурси 

използвана в ЕС. Първоначалните опити датират от 1980 година (Швеция и 

Обединеното Кралство), последвани от други държави членки, които развиват мрежата 

на компетенциите.  (Португалия) до най- новите опити през 2004/2005 в Словения и 

Естония. 

Концепцията за управление базирано върху компетенциите разкрива разнообразие на 

подходите и използваните дефиниции в конкретните държави. Докато традиционният 

американски подход фокусира върху значението на индивидуалните характеристики и 

компетенциите, свързани с поведението като средство за осигуряване на по-добро 

изпълнение, наложилият се в Обединеното кралство подход демонстрира ценността на 

дефинираните от позицията функционална компетентност и нейната приложимост към 

работната среда. Подходът, възприет във Франция и Германия, съдържа повече аспекти 

и се основава върху по- аналитично възприемане на компетенциите. В допълнение, има 
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данни за уеднаквяване и сближаване на подходите както в рамките на Европа, така и 

между американския и европейския модел. Някои страни членки са въвели управление 

базирано върху компетенциите в контекста на управлението на промяната, свързано с 

променящата се роля на мениджърите или промените в практиките по управление на 

човешките ресурси. Основният проблем, който се адресира от концепцията е 

създаването на подходящ метод за избор, развитие, оценка и насърчаване на 

човешките ресурси. Страни членки, които се идентифицират повече с гъвкаво 

управление и по- малко с бюрократичен модел публична администрация са по- силно 

насочени към управление базирано върху компетенциите. 

ЕК дефинира 'компетенциите' като „поведение, което служителите трябва да имат, 

или трябва да придобият, като принос към ситуацията с цел да постигнат по-високи 

нива на изпълнение, докато 'компетентността' е свързана със система от минимални 

стандарти или се демонстрира чрез изпълнението и резултатите. 

На ниво страни- членки, е налице огромно разнообразие от дефиниции.  

 Компетенциите представят познанията, уменията и способностите, 

изискуеми за ефективното изпълнение на конкретна роля. (Ирландия)  

 Компетенциите са поведенчески критерии (умения, познания, отношение) 

дефинирани в описанието на дейността, които характеризират поведението 

на служителите в специфични ситуации и помагат да се сравнят 

служителите и да се предвиди изпълнението. (Латвия) 

 Компетенциите са технически и поведенчески (Белгия) 

 Компетенциите са капацитетът и намерението да се извърши специфична 

задача като се приложат знания и умения. (Швеция)  

 Познания (savoir), ноу хау (savoir-faire), поведение (savoir être). (Франция)  

 

Независимо от различията в дефинициите и подходите на отделните страни- членки, 

ключовите аспекти са адресирани обикновено от обща дефиниция на ниво централна 

държавна политика: фокус върху хората вместо върху позицията, загриженост относно 

изпълнението, необходимост от доказателства по отношение на поведението, работата 

като контекст, в който се разкриват компетенциите, наличност на отделни типове 

компетенции. 
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Като основната причина за въвеждането на подхода в ЕС се определя нуждата да се 

променят съществуващите основни практики за УЧР, в това число избор, развитие, 

оценка и възнаграждаване на служителите. 

Според Lawler (1994) новият подход би могъл да се характеризира както следва: 

„Вместо да възприемат хората като имащи работа, свързана с дейности, които биха 

могли да се опишат в сравнително постоянна и фиксирана длъжностна характеристика, 

може би било по-подходящо и ефективно да се мисли за тях като за човешки ресурси, 

отколкото като за работа за организацията. Организации с управление, базирано върху 

компетенциите, са организационни системи, в които уменията на индивидите са 

основният фокус, като тези умения се управляват по начин, който осигурява 

конкурентни предимства.  

Променящите се организации се нуждаят от гъвкавост и автономия, и с оглед на тези 

изисквания практиките по УЧР не дават подходящ отговор. Опит за представяне на 

различията между подходите се съдържа по- долу.  

Фигура. Контраст между функционалния и основан върху компетенциите подход 

към УЧР 

Функционален подход Подход на компетенциите 

Описание на длъжността Профил на компетенциите 

Клъстер от ключови задачи и функционални 

изисквания  (Познания, умения, 

отговорности) 

Какво се прави, защо и как? 

Клъстер от ключови задачи и изисквания 

относно компетенциите (познания, умения, 

личност, отношения, ценности и норми, 

мотивация) 

Избор: “Какво представлява лицето”? Избор: “Как функционира лицето?” 

Избор с цел да се осъществи пасване между 

функцията и личността 

Избор с цел да се попълни вакантно място 

Критериите за избор се основават върху 

настоящата функция 

Критериите за избор фокусират върху 

познанията, личността и отношението 

Избор с цел да се осъществи пасване между 

организацията  и личността 

Избор с оглед на развитието на 

организацията в дългосрочен план 

Критерии за избор основани на бъдещето 

Клитерии за избор: освен познанията, 

личността и отношението, също така и 

умения, ценности и поведение 

Развитие Развитие 

Развитие на познанията 

Насочено към израстване в йерархията 

Повишаване на уменията при работата 

Развитие на познанията, способностите, 

желанията 

Насочени към холизонтална мобилност 

Насочено към максимално използване на 
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човешкия потенциал 

С поглед върху развитието на умения, 

отношение и поведение 

Оценка Оценка 

Фокус върху функцията в работата 

Фокус върху отдадеността 

Фокус върху функционирането в работата, 

изпълнението, резултатите и потенциала 

Фокус върху поведението 

Възнаграждение Възнаграждение 

Заплащане според длъжността 

Относителната тежест на функцията 

определя заплатата 

Фокус върху отговорността, познанията, 

възрастта и старшинството 

Заплащане според работата 

Компетенциите необходими за организацията 

определят размера на възнаграждението 

Фокус върху резултатите 

Източник: Hondeghem and Vandermeulen (2000) 

 

Процесът на внедряване на управление базирано върху компетенциите демонстрира 

тенденция да следва конкретните традиции на централизация, характерни за 

публичната администрация на отделните страни. В повечето страни от ЕС, които 

използват подхода  (девет), централното правителство взема инициативата за 

развитието на програмите за управление,  базирано върху компетенциите. Шест страни 

предпочитат децентрализирания подход. Тежестта на разпространение на 

управлението, базирано върху компетенциите е различно в отделните сектори. Този 

подход се характеризира с фокус върху определени органи, фокус върху отделни 

професии или групи и конкретни функции по УЧР. Ръководните служители и старшия 

ръководен или технически състав са предпочитани целеви групи. Пред вид всички 13 

страни- членки, които прилагат подхода, се наблюдава ясна тенденция за разширяване 

на обхвата и приложното поле. На практика, седем страни- членки докладват, че повече 

от 66% от публичния сектор прилага подхода. 

Публичните администрации в ЕС показват висока чувствителност относно подхода, 

свързан с управление базирано върху компетенциите. На практика, те използват 

параметри, свързани с конкретните работни места и организации като източници на 

идентифициране на компетенции. Това се синхронизира с  личната и макро-

организационна ориентация на подобрението на компетенциите. Въпреки това, 

резултатите не винаги са ясни относно използваните методики. Не се срещат често 

препратки към специфичните методи за идентифициране на компетенциите.  
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Развитието на портфолиото на компетенциите се явява основно предизвикателство. 

Важен въпрос е източникът на компетенциите, както и стратегиите за 

идентифициране на компетенциите. Ключов параметър на подхода се явява 

нарастващата чувствителност към постигането на целите и ценностите на 

организацията. Фигурата по- долу илюстрира тези тенденции. Специфични функции 

продължават да играят важна роля като източник на компетенции за повечето страни- 

членки (10). Също така обаче се използват показатели на макро ниво (организация, 

служба), което е свързано със самата същност на подхода.  
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Бенчмаркингът се явява основен метод за разработване на рамката на компетенциите 

(единадесет страни), следван от индивидуалните интервюта (осем страни) и фокус 

групи (пет страни). 

Страните, които използват подхода демонстрират удовлетвореност от резултатите.  

На ниво удовлетвореност на служителите, този подход насърчава лично развитие и по-

добро разбиране за факторите, водещи до по-добро изпълнение. Свързан е и с по-добра 

мотивация на служителите. 

Преимуществата за мениджърите са по-технически. Подходът на управлението, 

базирано върху компетенциите, дава на мениджърите по-подходящи критерии за 

вземане на решения и инструменти за ефективно управление на процеса по избор, 

оценка и развитие на служителите. Подходът  дава на мениджърите и по-добра рамка за 

управление на персонала. 

За организациите, подходът осигурява по-добри инструменти да осъществят 

традиционните практики по УЧР, като избор, оценка и развитие на персонала. Той 

улеснява постигането на баланс между изискванията на организацията и човешкия 

фактор.  

Европейските организации в публичния сектор срещат общи трудности при 

прилагането на подхода на управление базирано на компетенциите: трудността да 

идентифицира необходимите компетенции и определи как те да бъдат верифицирани и 

на кое ниво и как да ги прилага на практика. Тези трудности обясняват защо 

бенчмаркинга играе такава основна роля при определянето на компетенциите.  

Подходът би могъл да бъде мощно средство за свързването на отделните индивиди и 

организациите, но неговата ефективност зависи изключително от това отделните 

заинтересовани лица да споделят разбирането относно конкретните компетенции. 

Веднаж постигнато съгласие относно тях, те следва да бъдат прилагани на практика.  

В този контекст е важно да се определят компетенциите по управление на ЧР и 

ръководните компетенции. От значение е да се вземе под внимание факта на 

променящата се роля на УЧР от предимно административна към по-стратегически 

ориентирана.  

Без да е  “панацея” при управление на човешките ресурси, подходът за управление 

основано върху компетенциите, е работещ инструмент за ограничаване на пропастта 

относно знанието как и уменията и самото правене/ извършване на  дейността.  



 

 

Проект „Повишаване на квалификацията на служителите, развитие и подобряване на управлението на 

човешките ресурси в Агенцията по вписванията ”, договор № КБ08-24-6/15.07.2009,  финансиран по 

Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

39 

Ефективните практики по управление на ЧР в частния сектор често биват представяни 

като включващи практики по осигуряване на активно участие и ангажираност като 

осигуреност на позицията, селективен подбор, високи заплати и мотивация, 

съсобственост от страна на служителите, обмен на информация, участие и овластяване 

на служителите, самоуправляващи се екипи, обучение и развитие,  и насърчаване 

отвътре (Pfeffer, 1994). Повечето от горните практики са налични или биха могли да 

бъдат подобрени в контекста на публичната администрация като управление на ЧР, 

базирано върху компетенциите може да бъде полезен инструмент в тази посока. 

Друг  акцент бива поставян върху   свързващата, координираща и балансираща страна 

на подхода (Gratton & Truss, 2003). Балансирането по вертикала е връзката, която 

свързва практиките по УЧР с визията на организацията и стратегическите цели.  

Балансирането по хоризонтала допринася за последователността на политиките и 

единността на практиките по УЧР в организацията.   Новаторството на подхода е 

интеграцията на параметрите на организационно ниво  в индивидуалните профили на 

служителите. Накратко, ако тенденцията върви към по-гъвкав и свързан с нуждите, 

клиента и пазара модел на публична администрация, то тогава отделните държавни 

служители следва да бъдат съответно подготвени да действат адекватно на очакванията 

към тях. В този контекст, управлението базирано върху компетенциите, би могло да 

изиграе важна роля за осигуряването на организациите с основния набор от 

компетенции, които да направят възможно те да се утвърдят успешно в новата си роля.  

 

Атестирането - Предизвикателства и възможности 

Обективизмът на оценката на изпълнението фокусира загриженост.  На практика, няма 

атестационна система, която да е 100% обективна. Набелязването на целите се осланя 

на преценката на Оценяващия ръководител и на служителя. Необходимо е те да се 

договорят какво е нужно да се направи и какви са приоритетите. В случай че приетите 

цели отговарят на критериите “SMART” (конкретни, измерими, съгласувани, 

реалистични и съобразени във времето), то тогава е по-лесно 

изпълнението да се оцени обективно. 

Освен това е необходимо Оценяващият ръководител да прецени комплексно 

въздействието (ако има такова) на които и да е външни фактори за постигането на 

целите от Работния план.  Ролята на Контролиращия ръководител също е критична за 
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постигането на баланс в оценката, дадена от Оценяващия ръководител. Има редица 

начини да се изпълни тази функция: две от възможностите са да се обсъдят оценките с 

Оценяващите ръководители индивидуално или водене (председателство) на среща на 

Оценяващите ръководители. Висшето ръководство следва да се ангажира с 

процедурата, за да се гарантира системен и последователен подход към оценяването в 

различните звена. Обективизмът  може да се повиши с привличането на допълнителни 

участници в процедурата, освен Оценяващия ръководител. Тази практика е възприета 

на много места по различни начини, прилагането на повечето от които е свързано със 

значителен разход на време за ръководството. Единият подход е 360-градусова обратна 

връзка/ атестация, при която колегите, членовете на екипа/ подчинените, клиентите и 

други дават своята оценка за лицето, паралелно с тази на прекия ръководител. 

Британският съвет също използва този способ, като данните се събират от външна 

организация и се подават обратно на лицето. Поради големия разход на време и 

средства, процедурата се ограничава до средните и висшите ръководни нива. Друг 

подход е „Обратна връзка отдолу нагоре”, както той се прилага от компанията 

„Бритиш Петролиум” (British Petroleum (bp)) и при него членовете на екипа/ 

подчинените дават анонимна обратна връзка на своя ръководител. Данните обикновено 

се събират от външна организация, която предлага на ръководителя консултант, с чиято 

помощ да се направи анализ на обратната информация. След това консултантът помага 

на ръководителя да се подготви за обсъждане на обратната информация с екипа си. 

Ръководителят води срещата, като се съсредоточава върху съдържанието, докато 

консултантът обикновено помага на ръководителя и екипа да преминат заедно през 

процес по разработване на план за действие, за да се подобрят резултатите от работата 

на екипа. Ръководителите са приканени да обсъдят плана за действие със своя собствен 

началник и след съгласуване планът се инкорпорира в целите на ръководителя за 

следващата година. Способът „Обратна връзка отдолу нагоре” също отнема време, 

струва скъпо и се ограничава само до ръководството. 

Методите на 360-градусова обратна връзка/ атестация и „Обратна връзка отдолу 

нагоре” представляват голям разход на време за ръководството, като при началните 

етапи е необходима и консултантска помощ отвън. И двата метода обикновено се 

ограничават само до ръководството. За да бъдат успешни, и двата подхода се нуждаят 

от култура на откритост, подкрепа и участие. Компанията „Бритиш Петролиум”, 



 

 

Проект „Повишаване на квалификацията на служителите, развитие и подобряване на управлението на 

човешките ресурси в Агенцията по вписванията ”, договор № КБ08-24-6/15.07.2009,  финансиран по 

Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

41 

въвежда способа на „Обратна връзка отдолу нагоре”, за да подпомогне една програма 

за промени, която, освен всичко друго, е била предназначена да промени стила на 

управление на ръководителите. Ето защо един от факторите за успех с критична 

важност е организационната култура. В случай че в държавната администрация е 

налице подкрепа за тези идеи, възможното развитие е да се 

приложи пилотна схема, за да се прецени доколко тези подходи са приложими. 

Подход, който не е свързан с толкова разход на време, е преди провеждането на 

Заключителната среща Оценяващите ръководители, неформално да събеседват с 

хората, поставени в преки взаимоотношения със служителя, включително и с 

Контролиращия ръководител. Това ще даде на Оценяващия ръководител по-пълна 

представа за работата на служителя, отколкото да се вземе мнението само на един 

човек, като впоследствие може да бъде обсъдено с оценявания служител на 

Заключителната среща. 

 

 

 

 

 

4.2. Профили на реформите в сферата на управлението на 
човешките ресурси в страните-членки на ЕС 

 

 

Австрия 

Основни области на реформа в сферата на УЧР са: 

- Промяна в регулаторния режим на държавната служба: преминаване от 

регулация на статуса на държавните служители от специализирани, публично 

правни разпоредби към стандартните клаузи на трудовите закони. 

Предизвикателството, което трябва да бъде посрещнато обаче, е привеждането 

на разпоредбите на трудовото законодателство в синхрон със специфичните 

нужди на държавната служба и регулиране на категории от етиката като 

безпристрастност и отчетност; 

- Хармонизация на двата типа пенсионни системи ( за държавни служители и 

служители, работещи във всички останали сфери). За разлика от месечната 

пенсия на служителите в частния сектор, която се изчислява въз основата на 
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част от предходното им възнаграждение, пенсиите на държавните служители се 

изчисляват като се вземе предвид целия доход, получен за времето, в което 

служителят е бил държавен чиновник. Тъй като последната система създава 

преференциални условия за държавните служители, се счита че това създава 

дискриминация и води до липса на обективност и честност. Поради тази 

причина австрийското правителство предприема политика за сближаване на 

двата режима и тяхното уеднаквяване. 

-  Нова система за обучение – обучението на служителите е един от приоритетите 

на австрийското правителство. В рамките на обучителната система са създадени 

четири основни направления на обучение: 

 базови обучителни програми; 

 обучителни програми за мениджъри; 

 европейски програми; 

 програми за кариерно развитие. 

В рамките на администрацията, обучение на държавните служители предоставят 

различни специализирани обучителни центрове , като Академията по отбрана към 

Министерство на външните работи, Федералната академия по финанси към 

Министерство на финансите и академиите по публичен мениджмънт, опериращи  в 

различните провинции. Центърът по публичен мениджмънт към Федералната 

канцелария е основан през 2002г. като общо обучително звено за всички държавни 

служители. Програмите за обучение се изработват въз основа на специфичните заявки 

на министерствата  и други първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, с цел 

осигуряване на ефективност и ефикасност на провежданите обучения. Центърът от своя 

страна подготвя базовите програми за обучения на новопостъпилите държавни 

служители. 

 

 

Белгия 

Основните реформи, провеждани в сектора на управлението на човешките ресурси 

засягат: 

- кариерното развитие и заплащане на служителите; 

- оценка на изпълнението; 
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- избор, мандат, оценка на изпълнението и планиране на дейността на 

служителите, заемащи ръководни позиции; 

- въвеждане на електронни системи за управление на човешките ресурси; 

- подобряване на планирането при наемането на персонала; 

 

 Кипър 

 

Държавната администрация  в Кипър е в процес на непрекъснато реформиране. 

Фокусът на настоящите реформи е насочен към : 

- Увеличаване на административния капацитет; 

- Въвеждане на нови системи за оценка на изпълнението; 

- Въвеждане и прилагане на кодекси за поведение на държавните служители; 

- Изграждане на информационен център за гражданите (Министерство на 

финансите) 

- Подобряване на процедурите за назначаване на държавните служители; 

- Актуализиране на длъжностните характеристики; 

- Поощряване на мобилността (както в рамките на Кипър, така и 

транснационалната мобилност на служителите) 

- Изработване на харти и указания на клиента, и осигуряване на тяхното 

прилагане; 

- Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF); 

- Подобряване на работата на принципа „едно гише‟; 

- Осигуряване на продължаващо обучение на държавните служители; 

- Подобряване на мениджърските умения на служителите, заемащи ръководни 

длъжности; 

- Интегриране на информационните технологии в сферата на управлението на 

човешките ресурси; 

 

 

Чехия 

Реформите в сферата на УЧР са съсредоточени към: 

- Провеждане на обща пенсионна реформа, засягаща както държавните 

служители, така и тези, които работят в частния сектор; 

- Ефективно прилагане на разпоредбите на Закон за държавния служител; 
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- Пилотно въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF); 

- Реформа с училищната система. 

 

Дания 

Общата държавна стратегия за развитие и управление на персонала представлява 

рамков документ, очертаващ общите цели, които органите на държавна власт и 

административните звена в тях следва да постигнат при осъществяването на секторните 

и регионални политики. Фокусът в сферата на УЧР е поставен върху: 

- Подобряване на квалификацията и развиване на индивидуалните таланти при 

кариерното развитие; 

- Управление на професионалното развитие- за служители, назначени за първи 

път на ръководна длъжност, както и за управленски екипи от съответни 

структури; 

- Недискриминация и интеграция на представители на различни етнически групи 

в рамките на държавната администрация 

 

 

Естония 

Развитието на УЧР в Естония е съсредоточено около провеждането на следните 

реформи: 

- Въвеждане на стратегическо управление на човешките ресурси; 

- Развитие на лидерските умения на служителите; 

- Увеличаване на капацитета на администрацията чрез различни типове обучение; 

- Доразвиване на етичните правила и подобряване на ефективността на 

антикорупционните мерки. 

 

Финландия 

Сред най-важните реформи, протичащи в сферата на УЧР във финландската 

администрация са: 

- Въвеждане на нови механизми за назначаване на служители, заемащи висши 

ръководни длъжности; 

- Създаване на нови обединени центрове за финансов мениджмънт и УЧР; 

- Прилагане на програмата за увеличаване на ефективността на работата и 

намаляване на персонала със средно 2% годишно. 
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Франция 

 

Реформите в областта на УЧР са насочени към: 

- Реформиране на системата за кариерно развитие; 

- Заплащане обвързано с резултатите; 

- Управление на изпълнението, обвързано с разпоредбите на новите финансови 

закони; 

- Модернизация на социалния диалог; 

- Адаптиране на френската държавна служба към съвременните европейски 

тенденции (мобилност, равенство на половете, временни договори); 

- Реформа на системата за заплащане, обвързана с новите методи за договаряне на 

заплащането; 

- Подобряване на управлението на персонала и назначенията; 

- Подобряване на обучителните схеми за държавни служители; 

 

 

Германия 
 

В сферата на управление на персонала се осъществяват два основни проекта, имащи за 

цел да увеличат мотивираността, да подобрят изпълнението, мобилността и 

професионалното развитие в държавната служба. 

- Реформа на системата за колективното договаряне на доходите в държавната 

служба. Новото споразумение за колективно договаряне отговаря на 

европейските тенденции и представлява модерна, гъвкава и ориентирана към 

резултатите рамка, която предпоставя работата на администрация, ориентирана 

към гражданите. Съгласно споразумението ,синдикалните организации  се 

съгласяват да бъде обвързвано заплащането с изпълнението и да  се осигури 

гъвкавост на работното време. 

- Реформа в системата за заплащане:  С оглед обвързване на заплащането с 

индивидуалното изпълнение, множество от мерки като различни бонусни схеми 

и награди за отлично изпълнение биват въведени. Старата система, в която 

заплащането се определя до голяма степен от възрастта и брачното положение 

на служителя, бива заменена от такава, в която индивидуалното изпълнение и 
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опит имат решаващо значение при определянето на възнаграждението. 

Допълнителните схеми за мотивация при отлично изпълнение, представляват 

неразделна част от новия пакет реформи. 

 

 

 

Гърция 

Реформите, в областта на УЧР провеждани в гръцката администрация са следните: 

- Подобряване на системата за назначения: за назначаването на служители с 

административни, икономически или счетоводни задължения, съгласно 

длъжностната характеристика се провежда писмен изпит. Служителите, 

работили на временен трудов договор в администрацията се ползват с известни 

преференции при кандидатстване за нова позиция в администрацията.; 

- Нова система за кариерно развитие е въведена с приемането на правителствено 

решение, съгласно което всички служители, заемащи ръководни длъжности на 

ниво началник отдел, директор и главен директор се назначават за период от три 

години. 

- Подобряване на статуса на държавните служители чрез промяна в 

законодателната рамка. ; 

- Създаване на по-добри условия за кариерно развитие, мобилност и оценка на 

изпълнението 

 

Унгария 

Реформите са съсредоточени в следните направления: 

- Подобряване на обучението на служителите (придобиване на достатъчни 

езикови познания и познания, свързани с интегрирането на ЕС стандартите) 

- Подобряване на компютърните умения и професионални познания на 

служителите; 

- Създаване на малобройна, но ефективна и прозрачна  държавна администрация; 

- Подобряване на ефективността и качеството на работата на служителите; 

- Опростяване на регулациите, развитие на системата за оценка на изпълнението и 

въвеждане на имотни декларации. 

 

Ирландия 
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Законът за управление на държавната служба, приет през 2004г. очертава основните 

насоки на реформа на държавната служба. Законът въвежда нова система за 

назначаване на служителите като създава механизми за мониторинг правилното 

изпълнение на процедурите. Министерствата и другите организации в публичния 

сектор преценяват сами и провеждат процедурите за назначение, съобразно 

конкретните нужди и специфични изисквания. Законът възлага правомощия на 

Главните секретари в министерствата и на директорите на дирекции сами да 

предприемат дисциплинарни мерки в случай на лошо изпълнение на служебните 

задължения. Кодексът и стандартите за поведение на държавните служители 

предписват изчерпателно етичните стандарти, които трябва да бъдат следвани, както и 

ситуациите на конфликти на интереси, които трябва да бъдат избягвани.   

 

 

 

Италия 

Реформите в сферата на УЧР се провеждат от Министъра на държавната 

администрация. Основните зони на интервенция са: 

- Подобряване на обучението на персонала; 

- Въвеждане на иновативни административни практики; 

- Подобряване на контролните функции; 

- Съобразяване на броя на държавните служители с бюджетните рестрикции и 

оптимизация на работните процеси. 

 

Латвия 

От януари 2006 влиза в сила нова система за унифицирано заплащане в рамките на 

държавната администрация. С оглед подобряване на ефективността на работата, 

наръчник на основните компетенции заедно със система за заплащане, основана на 

изпълнението се въвеждат. Развиват се образователните и системите за продължаващо 

професионално обучение на държавните служители  с цел повишаване на 

административния капацитет на литовската държавна служба. 

 

Малта 
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С оглед намаляване на „текучеството‟ и преминаване на държавните служители в 

частния сектор, малтийското правителство предприема серия от мерки за подобряване 

на УЧР в следните сектори: 

- Въвеждане на специфичен отпуск, свързан с грижата за възрастни родители, 

дете или партньор  с увреждания; 

- Въвеждане на гъвкаво работно време и преглед на всички допълнителни 

придобивки; 

- Повишаване на нивата на заплащане; 

- Стимулиране на половото равенство чрез въвеждане на механизми за баланс 

между професионалния и личния живот, увеличаване на срока на отпуск по 

майчинство/ бащинство. 

Полша 

Реформите в полската администрация в сферата на УЧР са съсредоточени върху: 

- Увеличаване на откритостта, прозрачността и честността в процедурите по 

назначаване; 

- Въвеждане на унифицирани правила за назначение в централната и местна 

администрация; 

- Увеличаване на мобилността между централната и местна администрация. 

 

Португалия 

През 2003г., португалското правителство стартира мащабна реформа в публичната 

администрация на страна. Осигуряването на качествени административни услуги е 

поставено в центъра на програмата за реформа, която насърчава държавните служители 

да мислят иновативно и да въвеждат иновативни практики за управление на персонала. 

Силен акцент е поставен върху обучението, кариерното развитие и системата за оценка 

на изпълнението. Статуса на държавния служител е все по-широко регулиран от 

частноправните норми на трудовото законодателство, а не от публично правни закони. 

Предприемат се мерки по реформиране на правилата за пенсионно и социално 

осигуряване. 

 

Словения 

Реформите в областта на УЧР са съсредоточени в следните направления: 
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- Подобряване на процедурите по назначаване. „Възприемане‟ на някои от бизнес 

принципите за управление на човешките ресурси в рамките на държавната 

администрация; 

- Намаляване на броя на служителите с 1% годишно; 

- Изработване на годишни стратегии за управление на човешките ресурси; 

- Разработване и внедряване на електронни системи за управление на човешките 

ресурси. 

 

Испания 

С оглед подобряване на ефективността и ефикасността, и оптимизация на разходите, 

следните ключови мерки за реформа в областта на УЧР са предприети: 

- Дефиниране на нова законова рамка, относима към всички служители, работещи 

в публичната администрация; 

- Модернизация на процеса на назначение на служителите; 

- Опростяване на административните процедури; 

- Подобряване на обучението и социалната защита на служителите; 

- Осигуряване на баланс между личния и професионалния живот.  

Великобритания 
 

Стратегиите за управление на човешките ресурси и реформите в сферата са 

съсредоточени върху: 

- Прилагане на нов лидерски модел, съсредоточен върху интегритета, капацитета 

и компетентността и постигнатите резултати. Лидерските умения на 

ръководителите в администрацията играят съществена роля при постигане на 

общите правителствени политики; 

- Въвеждането на нова обучителна програма: „Професионални умения в 

държавната служба‟ има за цел да гарантира, че всички държавни служители 

притежават необходимите познания и умения за заеманата длъжност. 

Програмата се концентрира върху 3 професионални категории: 

 Експерти по политики/ анализатори: акцентът тук се поставя върху 

придобиването на умения за разработване на стратегически 

документи и програми; 
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 Административно обслужване: фокусът е поставен върху методите 

за изработване и предоставяне на услуги на гражданите, 

управлението на времето и работа с гражданите; 

 „корпоративни услуги‟: осигуряване на нужните умения в 

различни спомагателни сфери като обществени поръчки, 

информационни и комуникационни технологии, комуникации, 

УЧР. 

- Модернизиране на системите за управление на персонала и аутсорсване на 

някои нетипични дейности; 

- Интегриране на електронни системи за управление на персонала. 

 

Ръководство за управление на персонала в държавна администрация в 

Обединеното Кралство 

Процедури по назначаване и повишаване в длъжност: 

Процедурите по назначаване на служители са ясно формулирани, включително и 

процедурите по назначаване на членове от семейството и лица, свързани по друга 

линия. Повишаването в длъжност, и начините, по които то може да стане, също са ясно 

дефинирани, като същите обикновено се основават на резултатите от атестиране 

работата на служителя, на базата на система, приложима за всички държавни 

служители. Всяка свободна позиция се оповестява в структурите на съответната 

институция, и всеки който отговаря на залегналите критерии, може да кандидатства за 

мястото. 

Последващо обучение: 

Всяко министерство прилага една основна програма за обучение за всеки 

новопостъпващ служител според ранга на длъжността, която е в допълнение на 

стандартната задължителна програма за въвеждащо в длъжност обучение. 

Заплата: 

Заплатата се образува на база система диапазон на възможно заплащане, с годишно 

увеличение до достигане на максимума за диапазона. Целта е с увеличаване на 

служебния опит да се увеличава и финансовото възнаграждение. 

Работни часове и право на отпуск: 
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Работните часове са стандартни, въпреки че е възможно да се прилага и споразумение 

за гъвкаво работно време.  Правото на годишен отпуск се базира на ранга и опита. 

Плащане на болничен отпуск и отпуск по майчинство: 

Правото на отпуск по майчинство е стандартен и плащането на отпуска по болест се 

базира на срока на отсъствие от работа и представените медицински свидетелства. 

Пътни и командировъчни: 

Размерът на пътните и командировъчните е стандартен и е според ранг / ниво в 

организацията. 

Норми за поведение по време на служба: 

От държавните служители в Обединеното Кралство се очаква да покриват нормите за 

поведение на държавен служител, и което е изключително важно – 24 часа в 

денонощието. Поведение, което би могло да въвлече държавния служител в спор, дори 

извън работното време, е разписано в Ръководството. Въпроси, свързани с евентуален 

конфликт на интереси също са дискутирани в Ръководството. 

Процедури по подаване на оплакване: 

Типичен пример за повод за оплакване е неповишаване, неудовлетворение от оценката 

от атестацията, некоректно разпределена работа, наложени премествания, и други. 

Други: Интереса на персонала, здравето и безопасността им, риска от насилие, 

проблеми, свързани с употребата на алкохол или наркотици, преждевременното 

пенсиониране, правната защита, загуба на имущество, пенсии и други. 

Нови технологии: 

Обучение по прилагането на нови технологии. 

Равни възможности: 

Строго се следят всички случаи, имащи отношение към въпроса за равните  

възможности. Типичен пример са балансиране на половете на управленско ниво, или 

средно периода от време, което минава преди мъжете и жените служители да бъдат 

предложени за повишение. Когато е необходимо, възприемат се методи за позитивна 

дискриминация. 

Гъвкаво работно време: 

Дефинирани са правилата за гъвкаво работно време. 

Връзки с бизнеса: 
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Като точки са изброени видовете подкрепа и сътрудничество, които са налични на 

държавните служители - официални представители на профсъюзите. 

Организационно преструктуриране: 

Този раздел дискутира преждевременното пенсиониране, процедурите по прехвърляне 

на персонал и процедури по съкращение. 
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5. Преглед на основните нормативни актове и вътрешни 
документи, регулиращи политиката за УЧР в Агенцията по 
вписванията  

 

5.1 Нормативни актове, регулиращи управлението на човешките 

ресурси 

Политиките за управление на човешките ресурси до голяма степен имат своя 

нормативна регулаторна рамка. Тя обхваща на първо място нормативните актове, 

издадени по регламентирания в закона ред от компетентни държавни органи, които 

съдържат правни норми и регулират политиките по управление на човешките ресурси. 

Нормативните актове се отличават със своята йерархическа подчиненост и се прилагат 

за неограничен кръг случаи, както и спрямо всички лица, които полагат труд на 

територията на Република България. Тези актове са Кодексът на труда и подзаконовите 

актове по прилагането му, Законът за държавния служител и подзаконовите актове по 

прилагането му, Законът за администрацията, Законът за предотвратяване и разкриване 

на конфликт на интереси, Единен класификатор на длъжностите в администрацията и 

т.н. Нормативните източници поставят основната рамка на политиките за управление 

на човешките ресурси в Агенция по вписванията. В настоящото изследване те се 

приемат като стабилна регулаторна база, която изисква стриктно изпълнение. За целите 

на всеобхватността на анализа нормативните актове ще бъдат изброени и 

класифицирани според предметния им обхват, без да се дава оценка на тяхната 

приложимост и съгласуваност. Важно значение за настоящия анализ има отражението 

им върху политиката за управление и развитие на човешките ресурси в Агенция по 

вписванията.  

Тъй като към момента в Агенцията работят работници и служители по трудово 

правоотношение и държавни служители по служебно правоотношение, представянето 

на правната регламентация изисква самостоятелен преглед на нормативната база за 

регулиране на отделните видове правоотношения. Необходимо е и да се посочи и кои 

елементи от политиката за управление на човешките ресурси са регламентирани от 

законодателството. 
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По силата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България в 

управлението на човешките ресурси се прилагат и всички международни договори, 

ратифицирани, обнародвани и влезли в сила. В изследваната област такива са приети от 

ООН, Международната организация на труда (МОТ), Съветът на Европа. Актовете, 

които се прилагат в България и са от значение за управлението на персонала, са 

Международният пакт за икономически, социални и културни права, Конвенциите на 

МОТ, Европейската конвенция за правата на човека, Европейската социална харта. Те 

съдържат минимални стандарти и изискват въвеждането им в българското 

законодателство. Влезлите в сила международни актове имат предимство пред нормите 

от вътрешното законодателство, които им противоречат. 

В регулирането на условията на полагане на труд са приети и редица актове ЕС. 

Първичното право на ЕС – например Договорът за създаване на Европейска 

икономическа общност (ДЕО), Договорът за създаване на ЕС и др., като вид 

международни договори, към които се е присъединила България, се прилагат с 

предимство пред вътрешните актове, които им противоречат. Отношенията по полагане 

на труд се регулират и от актове от вторичното законодателство на ЕС. Регламентите се 

прилагат пряко на територията на България като държава-членка на ЕС, съгласно чл. 

249, ал. 2 ДЕО, без да е необходимо предприемането на каквито и да било 

законодателни мерки. Разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от Закона за нормативните актове 

закрепва правилото, че регламентите имат предимство пред нормите от вътрешното 

законодателство, които им противоречат. Директивите на ЕС са задължителни за 

резултата, който трябва да бъде постигнат. Към настоящия момент България успешно е 

инкорпорирала директивите в областта на регламентация на отношенията по полагане 

на труд. 

 

5.2 Нормативни актове относно управлението на трудовите и 

служебните правоотношения 

Действащото българско законодателство съдържа нормативни актове, които 

регулират едновременно материята на трудовите и служебните правоотношения. 

Това са от една страна общите нормативни актове, които уреждат въобще условията за 

полагане на труд в Агенция по вписванията, а от друга страна актове, които уреждат по 
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идентичен начин условията на труд на работещите по трудово и по служебно 

правоотношение.  

За всички служители в Агенцията се прилага Закона за защита от 

дискриминацията (ЗЗД), който в чл. 12 и сл. предвижда специални разпоредби за 

защита от дискриминация при полагане на труд – както при обявяване на свободно 

работно място, така и при наемане на работници или служители. Според чл. 13, ал. 1 

ЗЗД на всички служители се осигуряват еднакви условия на труд, а според чл. 14, ал. 1 

ЗЗД – равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд. Чл. 20 ЗЗД изисква 

прилагането на еднакви критерии при налагане на дисциплинарни наказания, а чл. 21 

при едностранно прекратяване на правоотношенията. 

Агенция по вписванията е администрация към Министерство на правосъдието и 

при управлението на човешките й ресурси се прилагат всички нормативни актове, 

уреждащи правоотношенията в администрацията. Общите положения относно 

структурата, основните принципи на организацията на дейността й, длъжностите в нея 

и изискванията за заемането им са нормативно предвидени. Чл. 10 ЗАдм. предвижда, че 

наименованията на всички длъжности се определят централизирано от Единния 

класификатор на длъжностите в администрацията. В последния са посочени 

разпределението на длъжностите в длъжностни нива (йерархичната подчиненост), 

минималните изисквания за заемането на всяка длъжност, както и видът на 

правоотношението (трудово или служебно), по което се заема. Според чл. 54, ал. 5 

ЗАдм. изпълнителният директор на Агенцията се назначава от ресорния министър, 

съгласувано с министър-председателя. Наличието на тази нормативна регулация 

съществено отличава правното положение на работодателя – орган на изпълнителната 

власт от работодателите – частноправни субекти. Последните не са обвързани в своите 

решения от задължителните изисквания на нормативните актове и сами определят 

структурата и състава на своя персонал, неговите функции и организация на дейността, 

изискванията за заемането на отделните длъжности.  

Устройственият правилник на Агенцията по вписванията, приет с постановление 

на Министерски съвет (МС), има съществено значение за уреждане на политиките по 

управление на човешките ресурси в Агенцията. Той установява структурата, 

организацията на работа, състава, разпределението и правомощията на служителите. 

Правилникът е специален закон по отношение на всички нормативни актове, 
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регулиращи материята. Той установява правния статус на Агенцията като 

администрация към министъра на правосъдието, второстепенен разпоредител с 

бюджетни кредити. Правилникът установява основните положения в политиките по 

управление на човешките ресурси в Агенцията. Преди всичко, в него нормативно е 

регламентирана структурата на Агенцията (чл. 3 – 5 УПАВ) и нейния числен състав 

(Приложение към чл. 3, ал. 2 УПАВ). Това разпределение е задължително и може да 

бъде променено единствено с решение на МС за изменението му. 

В чл. 6 УПАВ са изброени правомощията на изпълнителния директор на 

Агенцията, който има водеща роля при определяне на политиките за управление на 

персонала. Той действа като работодател по трудовите правоотношения и като орган по 

назначение при служебните правоотношения. Според чл. 6, ал. 2, т. 13 - 18 УПАВ 

изпълнителният директор има съществени функции: по разпределение на човешките 

ресурси в Агенцията като утвърждава структурата на административните звена и 

длъжностното разписание; по определяне на работните заплати; по назначаването и 

освобождаването на държавни служители, възникването, изменението и 

прекратяването на трудовите правоотношения на служителите; осигурява условия 

за повишаване квалификацията на служителите; ръководи атестирането им. В този 

смисъл УПАВ очертава водещата роля на изпълнителния директор за определяне и 

изпълнение на политиките за управление на човешките ресурси в Агенцията, както 

относно подбора, назначаването и прекратяването на правоотношенията на 

служителите, така и по отношение на текущото им управление, организиране на 

начална и съпътстваща професионална квалификация и обучение, както и по 

организиране на атестацията.  

В чл. 20 УПАВ предвижда възможности за мотивиране на служители с 

образцово изпълнение на задълженията си чрез предоставяне на отличия и парични или 

предметни награди. Глава ІV от УПАВ разглежда организацията на работата в 

Агенцията, ръководството, работното време на служителите.   

Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в 

администрацията (НПЕКДА) определя характера на длъжностите в администрацията – 

ръководни, експертни и технически, като установява кои длъжности се заемат от 

държавни служители и кои могат да бъдат заемани и от служители по трудово 

правоотношение. Посочени са и основните функции на отделните категории 
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длъжности, които имат водещо значение при определяне на задълженията на 

служителите в държавната администрация. Те са обвързващи и по отношение на 

съдържанието на длъжностните характеристики на служителите в Агенцията. Глава ІІІ 

на НПЕКДА дава основните насоки за определяне структурата на длъжностното 

разписание, в което се определят конкретните длъжности, които ще се използват в 

администрацията. Въз основа на длъжностното разписание се изготвя и поименното 

разписание на длъжностите по определен в наредбата образец. НПЕКДА посочва и 

нормативите за численост на персонала по длъжности, както и в отделните структурни 

единици – минимален брой служители за дирекция, отдел и сектор. 

Кодексът за поведение на служителите в държавната администрация (КПСДА), 

приет с постановление на МС, определя правилата за поведение на служителите и 

съдържа основните насоки за управление на човешките ресурси в Агенция по 

вписванията. Целта на кодекса е да повиши общественото доверие в професионализма 

и морала на служителите в държавната администрация, да се издигне нейния престиж 

чрез установяване на задължителни принципи за поведение, които да се елиминира 

произвола и да се постигне качествено и професионално обслужване на гражданите и 

укрепване на доверието в държавните институции. КПСДА е обърнат към личността на 

всеки служител в Агенцията и създава единни изисквания към поведението му. Чл. 2 

КПСДА установяват основните принципи при осъществяване на службата – законност, 

лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и 

отчетност. Служителите трябва да изпълняват служебните си задължения компетентно, 

обективно, добросъвестно, като се стремят непрекъснато да подобряват работата си в 

интерес на гражданите. Те са длъжни да следват поведение, което не накърнява 

престижа на държавната служба, не само при изпълнение на служебните си 

задължение, но и в своя обществен и личен живот. Последните изисквания 

представляват съществена отлика от изискванията на трудовите закони за изпълнение 

на служебните задължения на работниците и служителите. Те регламентират само 

трудовите им задължения в трудовия процес в рамките на работното време и не се 

отнасят до периода и поведението извън работното време. За разлика от тях, 

работещите в държавната администрация са длъжни да спазват поведение, с което не 

накърняват престижа на държавната служба и извън работното си време и място. Глава 

ІІ от КПСДА разглежда подробно взаимоотношенията на служителите с гражданите. 
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Служителите са длъжни да изпълняват задълженията си безпристрастно и 

непредубедено, в условия на равнопоставеност и достъпност на предоставяната услуга. 

Те трябва да полагат усилия за опазване данните и личната информация на гражданите, 

за законосъобразното, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно 

обслужване.  

Глава ІІІ на КПСДА поставя основните изисквания към професионалното 

поведение на служителите. Необходимо е да проявяват активност, инициативност и 

безпристрастност при разработването и въвеждането на държавната политика, да 

спазват служебната йерархия и стриктно да изпълняват актовете и заповедите на 

горестоящите органи и служители. Важно значение за качественото изпълнение на 

политиките по управление на човешките ресурси има задължението на служителя, 

предвидено в чл. 7 КПСДА, да поставя открито и честно пред своя ръководител 

проблемите, с които се сблъсква в процеса на работата. Служителят е длъжен да 

противодейства на всички корупционни практики в държавната администрация. 

Кодексът съдържа специални разпоредби и за взаимоотношенията на служителите с 

колегите им, както и относно външния вид. Необходимо е да се придържат към 

благоприличие и делови стил на обличане.  

Специални разпоредби се съдържат и за предотвратяване конфликти на 

интереси. Материята е развита и в нарочен Закон за предотвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси (ЗКИ). Всички служители на Агенция по вписванията са лица, 

заемащи публични длъжности, по силата на ЗКИ. Те попадат под общата забрана на 

закона и нямат право да имат частни интереси, които могат да повлияят на 

безпристрастното им и обективно изпълнение на служебните им задължения. При 

встъпване в длъжност, както и при всяка промяна в правното им положение, са длъжни 

да декларират наличие на несъвместимост или частни интереси.  

 

Всички служители, независимо по трудово или служебно правоотношение в 

държавната администрация, подлежат на ежегодна атестация. Този правно 

регламентиран процес има съществено значение за управлението на човешките ресурси 

в Агенция по вписванията като неин основен елемент – средство за текущ контрол 

върху изпълнението. Процедурата по атестиране представлява периодично оценяване 

на изпълнението на служебните и трудовите задължения на служителите в държавната 
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администрация от преките им ръководители. Тази оценка се извършва при 

съобразяване на изпълнението на служебните задължения според длъжностната 

характеристика, степента на прилагане на знанията и уменията, удостоверени с 

документите за професионална квалификация и постигане на поставените работни 

цели. Правното основание на атестирането се съдържа в чл. 107а, 9 КТ – за 

работниците и служителите по трудово правоотношение и в чл. 76 от Закона за 

държавния служител (ЗДСл) за държавните служители. Регламентация на целия процес 

и утвърдени образци за изпълнение на процедурата се съдържат в Наредба за условията 

и реда за атестиране на служителите в държавната администрация (НУРАСДА), приета 

от МС.  

  

Осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд на човешките 

ресурси в Агенция по вписванията е регламентирано общо в българското 

законодателство относно всички служители по трудово и по служебно 

правоотношение. Основен нормативен акт е Законът за здравословни и безопасни 

условия на труд. Актове по неговото прилагане са и Наредба № 4 от 3 ноември 1998 г. 

за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в 

предприятията, Наредба № 15 от 31 май 1999 г. за условията, реда и изискванията за 

разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на 

работа, Наредба № 14 от 7 август 1998 г. за службите по трудова медицина, Наредба № 

7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, Наредба № 5 от 11 май 1999 г. 

за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, Наредба № 11 от 2 

март 1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жени, 

Наредба № 3 от 14 май 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по 

безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана и др. При управлението на 

работните процеси и организиране на дейностите в Агенцията изпълнителният 

директор трябва да съобразява предвидените в изброените нормативни актове 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. 

 

ЗДСл съдържа разпоредби за основните елементи от брутната заплата на 

държавните служители. Наредбата за служебното положение на държавните служители 
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(НСПДС) подробно регламентира основанието и размера на допълнителните им 

възнаграждения. В чл. 242 и сл. КТ се регламентират правото на трудово 

възнаграждение, реда за изплащането му, както и допълнителните трудови 

възнаграждения. В Наредба за структурата и организацията на работната заплата 

(НСОРЗ) се определят подробно видовете допълнителни трудови възнаграждения, реда 

за изчисляването и изплащането им, както и организацията на работната заплата с 

Вътрешните правила за работната заплата – акт на работодателя. Наредба за договаряне 

на работната заплата определя принципите, обхватът и правилата на колективното 

договаряне на работната заплата и за определяне конкретния размер на заплатата по 

индивидуален трудов договор на работниците и служителите.  

Постановление № 46 от 26 февруари 2009 г. за заплатите в бюджетните 

организации и дейности съдържа разпределение на минималните и максимални 

размери на заплатите в Агенция по вписванията за всички категории служители. 

Наредба № 2 от 5 ноември 2004 г. за условията и реда за начисляване и разходване на 

средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за 

стимулиране на служителите от Агенцията по вписванията. Наредбата урежда 

условията и реда за начисляването, формирането и разходването на средствата за 

повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Агенция по 

вписванията и за определяне на размера на материалното стимулиране на служителите. 

Тя има изключително важно значение за управлението на човешките ресурси в 

Агенцията, тъй като предоставя на непосредствените ръководители механизъм за 

ежемесечно оценяване на трудовото представяне на подчинените им служители, както 

и за прякото му въздействие при определяне размера на средствата за месечно 

допълнително материално стимулиране. Отдел ЧРПВО до 5-о число на месеца изготвя 

и представя в дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на 

собствеността" (ФСДУС) справка за отработеното време на служителите на агенцията 

за предходния месец. Най-късно до 15-о число на месеца отдел ФСДУС извършва 

изчисленията за определяне на индивидуалния размер на допълнителното материално 

стимулиране на служителите според поставените от преките ръководители оценки за 

представянето на служителите. Изпълнителният директор издава заповед за изплащане 

на средствата за материално стимулиране въз основа на предложенията и изчисленията 

на ФСДУС. Средствата за материално стимулиране се изплащат заедно с месечното 
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възнаграждение за месеца, следващ постъпването на приходите по сметката на 

Агенцията. 

 

5.3 Нормативни актове, регулиращи служебните 

правоотношения в Агенция по вписванията 

Законът за държавния служител съдържа материалните и процесуалните 

разпоредби относно възникването, изменението, съдържанието и прекратяването на 

служебните правоотношения с държавните служители в Агенция по вписванията. 

Назначаването се предхожда от задължително провеждане на конкурс за свободната 

длъжност. В Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители е предвиден 

подробно редът за провеждането му, за определяне числеността и състава на 

конкурсната комисия, публичното му обявяване и реда за кандидатстване. 

Регламентирана е и подробно цялата процедура по провеждането му и класирането на 

кандидатите. Наредбата съдържа образци на обявлението за конкурса, заявленията на 

кандидатите, протокол за допускане, както и формуляри за преценка на кандидатите. 

Според чл. 10д, ал. 4 ЗДСл, в 14-дневен срок от представянето на протокола на 

конкурсната комисия за резултатите от конкурса, органът по назначаването издава 

заповед за назначаване на кандидата, който е класиран на първо място. Участвалите в 

конкурса, които не са класирани на първо място, могат да подадат възражение пред 

органа по назначаване. 

Актовете за назначаване са индивидуални административни актове, с 

определени в чл. 11 ЗДСл форма и реквизити и влизат в сила от момента на издаването 

им. В тях се определят мястото и характерът на работата, както и допълнителни 

условия, свързани със спецификата на работата. Когато кандидатът се назначава за 

първи път на държавна служба, съгл. чл. 12 ЗДСл, тече 1-годишен изпитателен срок, в 

който органът по назначаването проверява неговото служебно представяне и има право 

да прекрати едностранно служебното правоотношение без предизвестие. 

Служебните правоотношения се прекратяват от изпълнителния директор, по 

изрично изброени законови основания, предвидени в чл. 103 и сл. ЗДСл. и по 

специално установена процедура. Неспазването на законовите разпоредба води до 

незаконосъобразност на прекратяването.   
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Съдържанието на служебните правоотношения, с други думи – правата и 

задълженията на държавните служители, са регламентирани преди всичко в ЗДСл, 

НСПДС, а подробна регламентация на задължения, предвидени за конкретната 

длъжност се съдържат в длъжностните характеристики. Те не представляват 

нормативни актове, но се създават по нормативно регламентиран ред в Наредба № 2 от 

17 декември 2007 г. за длъжностните характеристики на държавните служители. В 

наредбата се определят структурата и процедурите за разработване, утвърждаване, 

изменение и съхраняване на длъжностните характеристики на длъжностите, които се 

заемат от държавни служители. В този смисъл, въпреки властта, с която разполага 

органът по назначение, той е обвързан в преценката си не само как да структурира 

човешките ресурси, които управлява, но, в известна степен, и какви да бъдат 

конкретните задължения на подчинените му служители.  

 ЗДСл предвижда правото на държавния служител на професионална 

квалификация. Органът по назначаването е длъжен да осигури условия за повишаване 

на квалификацията и преквалификацията на служителите. Предвидена е процедура за 

утвърждаване на годишен план за обучение, както и за предвиждане на средства за 

финансиране на тези обучения. Чл. 35б ЗДСл регламентира задължителното 

провеждане на встъпително обучение за всички, постъпили за първи път на държавна 

служба, както и за назначените за първи път на ръководна длъжност държавни 

служители. Органът по назначаването е длъжен да осигури обучението им в Института 

по публична администрация в 3-месечен срок от встъпването им в длъжност. ЗДСл 

регламентира правото на държавния служител на почивки и отпуски и определя 

режима на работното време. НСПДС създава подробна уредба на тези институти.  

За дисциплинарната отговорност, като вид юридическа отговорност, са 

нормативно установени основанията за носенето й, наказанията, както и реда за 

налагането им. ЗДСл съдържа нарочни разпоредби за компетентния дисциплинарно-

наказващ орган, изброява дисциплинарните нарушения, както и реда за определянето 

на дисциплинарните наказания. Законово са регламентирани и реквизитите на 

заповедта за налагане на дисциплинарно наказание. Компетентен да налага 

дисциплинарни наказания на държавните служители е изпълнителният директор на 

Агенцията, а за налагането на наказанията «забележка» и «порицание» може да 

упълномощи главния секретар. Налагането на дисциплинарни наказания представлява 
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изключително важен инструмент за прилагане на политиката за управление на 

човешките ресурси от ръководителя, но представлява формално установена 

специализирана юридическа дейност, в която изпълнителният директор се подпомага 

от отдел ЧРПВО и правен отдел. 

5.4 Нормативни актове, регулиращи трудовите правоотношения 

в Агенция по вписванията 

Това са преди всичко Кодексът на труда и подзаконовите актове по прилагането 

му, регулиращи политиките по управление на човешките ресурси.  

Редът за подбор и назначаване на работниците и служителите на трудови 

правоотношения в Агенция по вписванията е регламентиран преди всичко в КТ, а за 

длъжностните лица по регистрация се прилага и Закона за търговския регистър (ЗТР), 

който в чл. 20 предвижда като основание за възникване на трудовото правоотношение 

на последните конкурс.  

Трудовите правоотношения се прекратяват от изпълнителния директор, по 

изрично изброени законови основания, предвидени в чл. 325 и сл. КТ и по специално 

установена процедура. Неспазването на законовите разпоредба води до 

незаконосъобразност на прекратяването. Както беше посочено по-горе, с правомощия 

по прекратяване на трудовите правоотношения може да бъде натоварен и главния 

секретар на Агенцията.  

Правата и задълженията на работниците и служителите по трудово 

правоотношение са регламентирани преди всичко в КТ и в специалните закони – ЗТР, 

Закон за кадастъра и имотния регистър, Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, 

съхраняване и достъп до търговския регистър, Семейния кодекс, Наредба № 11 от 16 

септември 2009 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на 

имуществените отношения на съпрузите и т.н. Подробна регламентация на задължения, 

предвидени за конкретната длъжност, се съдържат в длъжностните характеристики, 

които, според чл. 9, ал. 2, т. 8 УПАВ, се утвърждават от главния секретар.  

Договорите за придобиване на професионална квалификация на работниците и 

служителите са регламентирани в чл. 228а и сл. КТ. Работодателят е длъжен да 

осигурява условия за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на 

служителите с оглед ефективното изпълнение на техните задължения по трудовото 
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правоотношение в съответствие с изискванията на изпълняваната работа и бъдещото 

им професионално развитие. Предвидени са специални договори за придобиване и 

повишаване на квалификацията, както и сключването на договор за ученичество. КТ 

регламентира възможност за поставяне на условие за продължаване на 

правоотношението по полагане на труд в Агенцията определен брой години след 

завършването на финансирано от нея обучението. КТ предвижда и задължителното 

предоставяне на ученически отпуски за обучение във висше училище. Според 

наличието или липсата на съгласие за обучението от работодателя, се предоставят 

платени, съответно неплатени отпуски за явяване на конкурсен, семестриални и 

държавни изпити. КТ регламентира правото и режима на почивките, отпуските и 

работното време. Подробна регламентация се съдържа в Наредбата за работното време, 

почивките и отпуските и др. 

За дисциплинарната отговорност, като вид юридическа отговорност, са 

нормативно установени основанията за носенето й, наказанията, както и реда за 

налагането им. КТ в чл. 186 и сл., съдържа нарочни разпоредби за компетентния 

дисциплинарно-наказващ орган, изброява дисциплинарните нарушения, както и реда за 

определянето и налагането на дисциплинарните наказания. Законово са 

регламентирани и реквизитите на заповедта за налагане на дисциплинарно наказание.  
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5.5 Вътрешни актове относно управлението на човешките 

ресурси 

Съществена част от вътрешните актове, които регулират политиката на 

управление на човешките ресурси, имат нормативен характер. Основание за издаването 

им се съдържа в закона, изпълнението им е скрепено с държавна принуда. Нормативно 

е определена процедурата за издаването им, както и тяхното действие. Те се прилагат 

спрямо всички служители в Агенцията във всичките й териториални поделения в 

страната. Такива са Правилникът за вътрешния трудов ред, Вътрешните правила за 

работната заплата, Инструкция за документооборота в Агенция по вписванията и др.  

Вътрешните актове са израз на нормотворческата власт на работодателя, на 

компетентността му сам да определя насоката и съдържанието на политиката за 

управление на човешките ресурси в Агенция по вписванията му. Докато нормативните 

актове представляват стабилната основа за регулиране на управлението на персонала на 

национално ниво, издаваните вътрешни актове са локално средство за ефективно и 

качествено управление на процесите и персонала в Агенцията. Съдържанието, 

действието и резултатите от прилагането им са в основата на настоящия анализ като 

целта му е да се даде оценка за тяхната приложимост, съгласуваност и отражение върху 

политиката за управление и развитие на човешките ресурси в Агенция по вписванията. 

В Агенцията се издават и вътрешни актове без нормативно действие – предимно 

заповеди. Те пораждат права и задължения за конкретните субекти, до които се отнасят 

и прекратяват действието си с еднократното им изпълнение.  

 

Правилник за вътрешния трудов ред на Агенция по вписванията 

Правилникът е издаден на основание чл. 181 КТ и е утвърден със заповед № РД-

01-309 от 27.07.2007 г. на изпълнителния директор. В него се определят правата и 

задълженията на работниците и служителите и на работодателя и се урежда 

организацията на труда в Агенцията. Прилага се спрямо всички работници и служители 

по трудови правоотношения в Агенцията. Прави впечатление неговата остарялост, 

неконкретност и фактическа неприложимост. В същото време актът не се възползва от 

достиженията на съвременните политики за упражняване на разпоредителната и 

нормотворческа власт на работодателя. Анализът на Правилника показва съгласуваност 
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с трудовото законодателство до степен на преповтаряне. Предназначението на този 

вътрешен акт е в него работодателят да доразвие държавните нормативни актове, 

регламентиращи трудовите правоотношение, като ги съобрази с конкретната функция, 

с която е заета Агенцията, особеностите на полагания труд и т.н. Към настоящия 

момент тази цел не е постигната. Правилникът не е актуализиран с оглед измененията 

на нормативните актове и разширяването на допустимото му приложно поле след 

неговото издаване. Ако Правилникът наистина доразвие нормативната рамка, може да 

представлява много сериозен инструмент за предвиждане и провеждане на политиките 

за управление на човешките ресурси в Агенцията. Към настоящия момент поради 

твърде общите, неконкретни разпоредби, Правилникът няма съществено отражение 

върху политиките за управление и развитие на човешките ресурси. Само в частта за 

определяне режима на работното време и предвидените правила за спазването му, може 

да се открие принос за управлението на човешките ресурси в Агенцията.  

Във връзка с регламентацията на осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд Изпълнителният директор на Агенция по вписванията е утвърдил 

Правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия при работа с офис, 

отоплителна и климатична техника, Правила за безопасна работа с леки автомобили и 

микробуси в Агенция по вписванията и Инструкция за общите изисквания и правила по 

противопожарна охрана. Те са приложими по конкретните области, до които се 

отнасят, но е препоръчително тяхното систематизиране, осъвременяване и обобщаване 

в единен акт. Нямат специално отношение към политиката за управление на човешките 

ресурси, свързани са с осигуряване на безопасност при работа. 

 

Вътрешни правила за работната заплата в Агенция по вписванията 

Вътрешните правила за работната заплата в Агенция по вписванията (ВПРЗ) са 

утвърдени със заповед № РД – 01-73 от 16.11.2004 г. на изпълнителния директор и са в 

сила от 1.10.2004 г. Актуализирани са няколкократно с оглед измененията в 

нормативните актове. Издадени са на основание чл. 22 НСОРЗ и имат нормативно 

действие. Вътрешните правила регламентират организацията на работната заплата за 

всички служители по трудово и служебно правоотношение в Агенцията, определят 

условията, реда и начините за формиране на средствата за работната заплата, условията 
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и реда за определяне и изменение но основните месечни заплати, видовете и размерите 

на допълнителните възнагражденията, както и условията за тяхното получаване. Важно 

е установяването на подробни правила за определяне оценката от трудовото 

представяне на служителите с оглед определяне на размера на допълнителното 

възнаграждение за материално стимулиране. ВПРЗ доразвиват нормативна рамка, която 

многократно е променяла своя облик от 2004 г. насам. Необходима е актуализация на 

Правилата, както с оглед отразяване на последните промени в нормативната 

регламентация, така и с оглед осъвременяване на процесите на управление на 

човешките ресурси в Агенция по вписванията. ВПРЗ имат съществено значение за 

определяне на политиката за управление и развитие на човешките ресурси, тъй като 

регламентират правилата за определяне и изменение на основните месечни заплати – 

насрещната престация, която служителите получават при полагане на своя труд. 

Колкото по-добра и адекватна е системата за определяне размерите на допълнителните 

възнаграждения и средствата за материално стимулиране на служителите, толкова по-

голяма ще е възможността за повлияване на качеството на работа и професионалното 

представяне на служителите в Агенцията.  

 Вътрешни правила за организация на административното 

обслужване в Агенция по вписванията 

 

Вътрешните правила за организация на административното обслужване в 

Агенция по вписванията (ВПОАО) са утвърдени от главния секретар на Агенцията на 

05.02.2009 г. и влизат в сила от датата на утвърждаването им. Издадени са на основание 

чл. 1, ал. 2 от Наредбата за административното обслужване. Те регулират 

взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и 

последователността на извършваните от и в тях действия. Значението им за определяне 

на политиката за управление на човешките ресурси в Агенция по вписванията е 

ограничено и е във връзка с осигуряване на целите, поставени в документа – да се 

осигури яснота и координираност в дейността на звената, ангажирани с 

административно обслужване. Правилата създават задължения за спазване на 

определено поведение спрямо всички граждани. Според чл. 4 ВПОАО служителите 

трябва да бъдат любезни, отзивчиви, да се стремят към изграждане на доверие, да 
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проявяват наблюдателност, гъвкавост, адаптивност в различните ситуации и т.н. Чл. 6 

ВПОАО вменява на служителите от дирекция «Административно-правно обслужване, 

човешки ресурси и връзки с обществеността» осъществяването на качествено и 

ефективно обслужване чрез непрекъснато усъвършенстване на уменията и на 

професионалните им компетентности. Правилата вменяват и някои конкретни 

задължения на служителите във фронт и бекофисите и начините за взаимодействието 

им. Чл. 18 ВПОАО предвижда специализирано обучение, организирано по утвърден от 

главния секретар график за развитие на умения за работа с информационно-

деловодната система, за боравене с нормативните актове в прилаганата материя, за 

създаване на психологически знания и умения и т.н. Правилата регламентират 

ежедневната дейност на служителите в Агенция по вписванията, като част от 

администрация, предоставяща обществена услуга. Освен чисто организационните 

въпроси, които правилата решават, прави впечатление сериозните изисквания, които се 

поставят към поведението, уменията и компетентностите на служителите. На места 

правилата са конкретни, но съдържат недостатъчно средства за прилагането им, както и 

за осъществяване на контрол за изпълнението им. Прави впечатление, че служителите 

не са запознати с ВПОАО. С оглед значението им за уеднаквяване работата на всички 

териториални поделения на Агенцията, може да се направи препоръка за провеждане на 

специализирани обучения за запознаване и прилагане на правилата за служители от 

всички служби на Агенцията. Такива са предвидени в ВПОАО, но към момента график 

за провеждане на обучения не е приет. ВПОАО са адаптирани към съвременната 

нормативна уредба. Те имат отражение върху политиката за управление на човешките 

ресурси, доколкото могат да се обособят като самостоятелен неин елемент. Свързани са 

със създаването на компетентна администрация, обърната «с лице към гражданите» - 

цел, чието изпълнение е пряко свързано с подбора и съпътстващото модерно обучение 

на служителите в Агенцията, както и с адекватно прилагания контрол по изпълнението 

й. Тъй като в настоящия момент ВПОАО не се познават от служителите, от съществено 

значение е популяризирането им, както и организирането на обучения за изпълнението 

им.  
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Вътрешни актове, съставляващи Системата за финансово управление 

и контрол на Агенция по вписванията 

Системата за финансово управление и контрол (СФУК) е утвърдена със Заповед 

№ РД-01-172 от 29.02.2008 г. на изпълнителния директор и включва следните 

приложения: 

1. Етичен кодекс на служителите от Агенция по вписванията; 

2. Вътрешни правила и процедури за предварителен контрол; 

3. Стратегия за управление на риска; 

4. Система за двойния подпис и предварителен контрол; 

5. Правила за достъп до активи и информация; 

6. Мониторинг. 

СФУК урежда обхвата и осъществяването на финансовото управление и контрол 

в Агенцията в качеството й на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към 

министъра на правосъдието. Тя касае предимно финансовата и счетоводна политика на 

Агенцията и вземането на решения и предприемането на действия, които имат пряко 

финансово изражение.  

Етичният кодекс на служителите от Агенция по вписванията би трябвало да има 

съществено значение за определяне на политиките за управление на човешките ресурси 

във ведомството. Неговият преглед показва почти пълно припокриване с разгледания 

по-горе Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация, приет с 

постановление на МС. Препоръчително е да се използват инструментите, предоставени 

на изпълнителния директор на Агенцията, за конкретизиране и доразвиване на 

нормативната рамка на управлението на човешките ресурси не като буквално се 

преписва нормативния акт. Той се прилага и без изрично да се преписва във вътрешен 

акт на изпълнителния директор. 

СФУК съдържа приложение «Система за двойния подпис и предварителен 

контрол», която определя процедурата за поемане на финансово задължение или 

сключване на договори, издаване на заповеди за назначаване или командироване и др. и 

извършване на плащания. Тези правила отново имат отношение към регламентацията 

на вътрешната организация на работата на Агенцията, но не и относно политиките за 

управление на човешките ресурси.  
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 Вътрешноведомствени актове, регулиращи управлението на 

човешките ресурси в Агенция по вписванията  

Това са актове, утвърдени от министъра на държавната администрация и 

административната реформа, с които се установяват общи за държавната 

администрация положения относно управлението на човешките ресурси. Стратегията 

за управление на човешките ресурси в държавната администрация представлява 

дългосрочна и всеобхватна програма, която определя рамките на действие в областта на 

управлението на човешките ресурси за постигане целите на държавната администрация 

в Република България. Тя е насочена към ефективно управление на основния капитал 

на държавната администрация – хората в нея, обхваща периода 2006-2013 и е насочена 

към въздействие и резултат и към външната среда – удовлетвореност на гражданите и 

бизнеса от административното обслужване. Визия на стратегията е съвременното, 

компетентно, прозрачно и ефективно управление на човешките ресурси, което създава 

способни, отговорни, мотивирани служители, които притежават необходимите 

компетентности и потенциал за успешно изпълнение на целите на управлението. 

Поставени са стратегически цели и са набелязани мерки за постигането им. Изготвен е 

и план за изпълнение на стратегията за управление на човешките ресурси 2006-2009, 

който ангажира с изпълнение на стратегията съществувалото до август 2009 г. 

Министерство на държавната администрация и административната реформа, както и 

Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика, 

Министерство на образованието, Институтът за публична администрация. Предвиден е 

и Мониторинг на изпълнение на заложените приоритети и цели в Стратегия за 

управление на човешките ресурси в държавната администрация 2006 – 2013, който 

съдържа конкретни правила за контрол на изпълнението, анализ и оценка на 

извършените по стратегията действия и постигането на поставените цели. Стратегията 

регламентира управлението и развитието на човешките ресурси в българската 

администрация и се прилага спрямо Агенция по вписванията. Тя съдържа програмни 

положения, поставя основните цели и мерки за тяхното постигане. Основава се на 

действащото законодателство и цели преодоляването на пречките в нормативните 

актове за по-рационално, съвременно и ефективно управление на човешките ресурси. С 
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оглед набелязаните цели и конкретни мерки за постигането им Стратегията има важно 

значение за бъдещото развитие на политиката за управление на човешките ресурси.  

 

Други вътрешни актове, регулиращи управлението на човешките 

ресурси в Агенция по вписванията 

 

 

 Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжност 

«Длъжностно лице по регистрацията» към Агенция по вписванията 

За всеки конкурс за заемане на длъжност «Длъжностно лице по регистрацията» 

към Агенция по вписванията се утвърждават отделни Правила за провеждането му от 

председателя на комисията по допускане на кандидатите и провеждане на конкурса. 

Отнасят се само за отделната конкурсна процедура. Препоръчително е да се утвърдят 

единни правила от работодателя, а в приложение да се поставят сроковете по 

конкретния конкурс. Правилата са съгласувани с действащото законодателство и са 

издадени във връзка с приложението му. Влиянието им върху политиката по 

управление на човешките ресурси в Агенция по вписванията е свързано с 

предназначението на конкурсната процедура – да подбере за назначаване на 

длъжността най-способните, компетентни и професионално подготвени кандидати. В 

този смисъл яснотата и конкретността на правилата е в основата за провеждането на 

качествената конкурсна процедура.  

 

 Инструкция за документооборота в Агенция по вписванията  

Инструкцията е издадена на основание чл. 22 УПАВ и е утвърдена със Заповед 

№РД-01-19 от 24.01.2006 г. на изпълнителния директор. Тя регламентира 

организацията на деловодната дейност, съставянето и оформянето на документите, 

движението и архивирането им, както и контрола по изпълнението на поставените 

задачи. Като се има предвид, че основните функции на Агенцията са свързани с 

боравене, съхранение и организация на документите и на данните, които се съдържат в 

тях, актът има съществено значение за управлението на работните процеси в 

Агенцията. В този смисъл значението й за управление на човешките ресурси е свързано 
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предимно с ефективността и качеството на работните процеси. Прилага се в цялата 

дейност на Агенцията и от всички нейни служители. Съгласувана е с нормативните 

актове, които доразвива – Законът за защита на класифицираната информация, Законът 

за счетоводството, както и специалните закони за отделните регистири, които се водят 

от Агенция по вписванията. Влиянието й е свързано предимно с осигуряването на 

ефективни работни процеси и организация на труда, както и с повишаване сигурността 

на документите, с които боравят служителите.  

 

 Вътрешни правила за организацията и дейността на отдел „Човешки 

ресурси, протокол и връзки с обществеността” в Агенция по вписванията  

Правилата са утвърдени със Заповед № РД-01-23 от 31.01.2005 г. и определят 

основните функции и направления на дейност на отдела, натоварен с управление на 

човешките ресурси в Агенцията. Те са групирани в няколко категории – Набиране на 

персонал и назначаване на служителите в Агенцията; Правно-нормативно обслужване в 

областта на служебните и трудовите правоотношения, актове, свързани с възникването, 

изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, оформяне, 

водене и съхраняване на служебните и трудовите досиета на служителите в агенцията; 

Изготвяне и актуализиране на длъжностните и поименните щатни разписания; 

Съставяне и актуализиране на длъжностните характеристики на служителите в 

Агенцията; Организация на въвеждането и осигуряване приложението на система за 

оценка на трудовото изпълнение, заплащането и израстването в държавната 

администрация; Планиране и организиране на обучението и развитието на персонала; 

Изготвяне на становища по въпроси, свързани с управлението на човешките ресурси. 

Правилата обхващат цялата дейност на отдел „Човешки ресурси, протокол и връзки с 

обществеността”. Детайлно се регламентират задълженията на служителите в отдела, 

без да са съобразени измененията в нормативната рамка по управлението на човешките 

ресурси от 2005 г. насам, което води и до ограничената им приложимост. При 

създаване на електронен регистър като резултат от реализиране на настоящия проект по 

Оперативна програма «Административен капацитет», в тези вътрешни правила може да 

се регламентира редът за воденето и работата с електронния регистър, правото на 

достъп до него и т.н. Необходимо е осъвременяване и отразяване на особеностите на 
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дейността на Агенцията по водене на четири регистъра. С оглед препоръките в 

изготвените по настоящия проект доклади, Правилата могат да бъдат актуализирани и 

адаптирани, като бъдат инкорпорирани достиженията на експертната работа по Проект 

„Повишаване на квалификацията на служителите, развитие и подобряване на 

управлението на човешките ресурси в Агенцията по вписванията”. Документът няма 

програмно значение, но дава възможност за систематизиране и организиране на 

работните процеси в отдела, натоварен с изпълнение на политиките за управление на 

човешките ресурси в Агенция по вписванията.  

 

 

 Годишен план за задължително и специализирано обучение  

Планът за 2009 г. е утвърден от органа по назначаването и съдържа планираните 

потребности от задължително обучение на новоназначени служители на ръководни 

длъжности, на експертни длъжности, както и потребностите от специализирано 

обучение. Прилага се в цялата дейност на Агенцията и от всички нейни служители. 

Прави впечатление, че планирани за обучение са предимно служители от централното 

управление на Агенцията. Планът е съгласуван с нормативните актове и с 

потребностите от обучение на служителите. Влиянието на Плана е свързано с 

възможността да се планират встъпителни и текущи обучения за всички служители, за 

които е констатирана необходимост. Поставянето на качествена прогноза за нуждите на 

персонала от обучение води и до повишаването на ефективността и компетентността на 

служителите в агенцията. 
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6. Субекти, ангажирани в процеса на определяне и 

изпълнение на политиката за управление на човешките ресурси 

в Агенция по вписванията 

Съгласно чл. 2 от УПАВ Агенция по вписванията е създадена като 

администрация към Министерство на правосъдието. Тя е юридическо лице на 

бюджетна издръжка и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към 

министъра на правосъдието. В този смисъл и поради структурната и финансовата й 

зависимост от Министерство на правосъдието, основен субект при определяне 

политиката за управление на ЧР в Агенцията е министърът на правосъдието. С 

възможността си да влияе върху финансовото обезпечаване на провежданата политика, 

той играе водеща роля при определяне тенденциите и насоките в развитието и 

управлението на ЧР. В същото време Устройственият правилник се приема и изменя с 

постановление на Министерски съвет. В този смисъл, основен субект за определяне 

структурата, състава и числеността на персонала на Агенцията е Министерски съвет.  

В политиката за управление на човешките ресурси в Агенцията основни субекти 

са и нейните ръководни органи. Те определят и прилагат политиката и управляваните – 

човешкия ресурс, върху който тя се упражнява. Ръководен орган на Агенция по 

вписванията, съгласно чл. 58в от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 54, ал. 4 

от Закона за администрацията (Задм) и чл. 6, ал. 1 от Устройствения правилник на 

Агенцията по вписванията (УПАВ), е нейният изпълнителен директор. Той е законен 

представител на работодателя по трудовите правоотношения и орган по назначаване по 

служебните правоотношения (чл. 6, ал. 1 и ал. 2, т. 15 и 16 УПАВ и чл. 54, ал. 7 Задм). 

Водещата роля на изпълнителния директор се свързва и с правомощието му да 

определя и утвърждава структурата на административните звена в Агенцията, 

длъжностните разписания на служителите и работните заплати. От друга страна, той е 

пряко ангажиран с политиката за развитие на ЧР чрез вмененото му правомощие да 

осигурява условия за повишаване на квалификацията им и да ръководи атестирането 

им (чл. 6, ал. 2,т. 13, 14, 17, 18 УПАВ). При осъществяване на своите правомощия той 
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се подпомага от заместник изпълнителен директор. Задълженията и функциите му се 

определят със заповед на изпълнителния директор.  

С ръководни и организационни функции в политиката за управление на ЧР в 

Агенцията е натоварен и главният й секретар. Съгласно чл. 9 УПАВ той ръководи, 

координира и контролира функционирането на административните звена, осигурява 

организационна връзка между тях и създава условия за ефективната им работа. 

Правомощието му да утвърждава длъжностните характеристики на служителите 

отрежда на главния секретар на Агенцията водеща роля при прилагането на политиката 

за управление на човешките ресурси чрез участието му в изграждането на 

организационната и функционална рамка на използваните човешки ресурси. Ръководни 

органи на ниво обща администрация са директорите на дирекции, началниците на 

отдели и звена. Специализираната администрация на регионално ниво се ръководи от 

регионалните директори на 12-те регионални дирекции. 
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7. Структурен преглед на персонала на Агенцията 

Персоналът в Агенция по вписванията е организиран в обща и специализирана 

администрация, служител по сигурността на информацията и финансов контрольор. 

Към настоящия момент общата численост на персонала, според чл. 3 УПАВ, е 578 

щатни бройки. В териториалните поделения на Агенцията полагат труд по трудово 

правоотношение и служители по Постановление № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово 

осигуряване на някои дейности в бюджетните организации. Те извършват работа, 

необходима за Агенцията, извън утвърдената численост на персонала. 

Средносписъчният брой на назначените по Постановление № 66 не надвишава 8% от 

утвърдената годишна средносписъчна численост на персонала. 

Общата администрация се състои от 3 дирекции – „Административно-правно 

обслужване, човешки ресурси и връзки с обществеността”, „Финансово-стопански 

дейности и управление на собствеността” и „Информационно обслужване и 

технологии”. Съгласно Приложение към чл. 3, ал. 2 УПАВ, общата администрация се 

състои от 63-ма служители, предимно по служебно правоотношение, като в дирекция 

„Административно-правно обслужване, човешки ресурси и връзки с обществеността” 

работят 20 служители, в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на 

собствеността” 18, а в дирекция „Информационно обслужване и технологии” – 25 

служители. 

Специализираната администрация се състои от една дирекция „Длъжностни 

лица по регистрация” и една главна дирекция „Регистри”, която има териториални 

звена – регионалните дирекции. Всяка регионална дирекция има служби по 

вписванията и служби по регистрация. Общата численост на персонала в 

Специализирана администрация е 509 служителя, като в дирекция „Длъжностни лица 

по регистрация” работят по трудови правоотношения 91 служители. В главна дирекция 

„Регистри” работят 418 служители предимно по трудови отношения. Регионалните 

дирекции са разположение в София, Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Велико 

Търново, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Стара Загора и Хасково.  

Служителят по сигурност на информацията ръководи звено „Сигурност на 

информацията”, чиято численост на персонала е 2-ма служителя. Служителят по 
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сигурността на информацията е на пряко подчинение на изпълнителния директор. 

Такова е йерархичното подчинение и на финансовия контрольор. 

Главният секретар на Агенцията ръководи, координира и контролира 

функционирането на административните звена в Агенцията и също е на подчинение на 

изпълнителния директор. 
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8.  Функционален преглед на процеса на управление на 

човешките ресурси 

 

 

8.1 Процедура по подбор и назначаване на служителите  

 

Процедурата по подбор и назначаване на персонала представлява поредица от 

действия, регламентирани в закона или установени в обичайната практика на 

Агенцията, предприемани с цел възникване на служебни или трудови правоотношения 

с най-подходящите за вакантната длъжност държавни служители, съответно работници 

и служители в Агенция по вписванията. Процедурата се изпълнява от служителите в 

отдел ЧРПВО и има изключително важно значение за определянето и прилагането на 

политиката за управление на човешките ресурси. Качественото й осъществяване 

гарантира освен законосъобразно възникване на правоотношението със служителите, 

още и подбирането на професионално подготвени, опитни и подходящи за свободното 

работно място кадри. 

Както по-горе бе посочено, Единният класификатор на длъжностите в 

администрацията (ЕКДА) определя вида на правоотношението (трудово или служебно), 

по което се заема всяка длъжност и съдържа изискванията за упражняването й – 

минимална образователна степен, ранг и професионален опит. Чл. 2, ал. 2 НПЕКДА 

установява, че минималният професионален опит, необходим за заемане на 

длъжността, включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област 

или области, които са вързани с функциите, определени в длъжностната 

характеристика за съответната длъжност и посочва официалните документи, с които 

той се доказва. Към настоящия момент в Агенция по вписванията стриктно се 

проверява наличието на нормативните изисквания у всеки кандидат. Лицата, които не 

притежават или не удостоверяват наличието им, надлежно не се допускат до процедура 

по подбор. 
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Цялата процедура по подбор на държавните служители е нормативно 

регламентирана. Законодателят е установил задължителното провеждане на конкурс за 

заемане на свободната длъжност с оглед класиране на най-добрите кандидати за 

изпълнение на функциите в държавната администрация по осъществяване на 

изпълнителната власт. Към настоящия момент служителите в отдел ЧРПВО стриктно 

прилагат ЗДСл и изискванията на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни 

служители относно определяне числеността и състава на конкурсната комисия, 

публичното му обявяване и реда за кандидатстване, както и същинското провеждане и 

класиране на кандидатите. В Агенцията се използват само нормативно установените 

образци на обявлението за конкурса, заявленията на кандидатите, протокол за 

допускане, както и формуляри за преценка на кандидатите. Практиката показва, че най-

честата причина за недопускане на кандидати до участие в конкурсната процедура е 

непредставяне на удостоверителни документи за доказване наличието на нормативните 

изисквания за заемане на длъжността или допускане на формални нарушения при 

подаване на документите (неподписване на формуляра за кандидастване, представяне 

на документ, който не удостоверява професионален опит в конкретната област, а само 

на общ трудов стаж, непредставяне на диплом за висше образование и т.н.). Това е 

отчетено от изпълнителния директор и за приемане на документите е определено лице 

от служителите в отдел ЧРПВО с оглед даване на най-точни указания за подаване на 

документите на кандидатите.  

Сравнително рядка е хипотезата на подаване на възражение пред органа по 

назначаване във връзка с проведената конкурсна процедура от неуспял кандидат. 

Всички проверки са установили законосъобразност на проведената процедура. На 

проведената среща с регионалните директори се посочи като недостатък, че 

провежданите процедури за държавни служители, които заемат длъжности в 

регионалните дирекции, са изнесени на централно ниво и регионалните директори нито 

участват в подбора на служителите, които после ще са им подчинени, нито се 

запознават с документите на кандидатите и тяхното експертно мнение не се зачита при 

определяне на най-подходящия кандидат. Трябва да се има предвид, че конкурсната 

процедура е нормативно регламентирана и не може да се провежда под ръководството 

на регионалните директори, но може да се направи препоръка при определяне на 

конкурсната комисия в състава й да се включва регионалният директор от местната 
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дирекция, в която ще работи избраният кандидат. Това налага, обаче, извършването на 

допълнителни командировъчни разходи за пътуването на съответния регионален 

директор до София. 

Редът за подбор и назначаване на работниците и служителите по трудови 

правоотношения в Агенция по вписванията е регламентиран преди всичко в КТ. По 

трудово правоотношение в Агенцията работят две категории служители – длъжностни 

лица по регистрация, за които Законът за търговския регистър предвижда изисквания за 

заемане на длъжността и препраща към КТ за провеждане на конкурс и за 

назначаването им, и останалите работници и служители, с които се сключва трудов 

договор. Най-често служителите в регионалните дирекции, в службите по вписвания по 

места работят по трудово правоотношение, въз основа сключен трудов договор. 

Подборът на тези кадри не е специално регламентиран, обикновено се публикува обява 

за свободното място или се разчува и се явяват много кандидати, особено за места 

извън София. Събирането на документите за кандидатстване се извършва от 

регионалните директори, които провеждат и интервютата с кандидатите. Обикновено 

се сключва трудов договор с лицата, избрани от съответния ръководител, а 

установяването на наличието на минималните изисквания за заемане на длъжността, 

регламентирани в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, се 

осъществява от служителите в отдел ЧРВПО. Служителите на неръководни позиции 

споделиха, че нямат никакви забележки към процедурите за подбор и назначаване. 

Установена е много добра организация. Регионалните директори изказаха препоръка да 

се изготви задължителен набор от критерии и лични качества, на които трябва да 

отговарят кандидатите за съответните длъжности и които да се проверяват на 

провежданите интервюта. Направи се препоръка специално за деловодителите да се 

провежда предварителен тест за ниво на грамотност, тъй като в единични случаи са 

установени сериозни пропуски на служителите, а те са лицето на Агенцията пред 

гражданите и търговците. С оглед изложеното може да се направи препоръка за 

утвърждаване на единни правила за провеждане на интервюта с кандидатите за 

вакантни длъжности по трудови правоотношения.  

При сключването на трудовите договори се спазват всички изисквания, 

установени в КТ. Трудовите договори се сключват от изпълнителния директор. 
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Необходимите документи за възникване на правоотношенията се изготвят 

своевременно от служителите в ЧРВПО. 

Конкурсната процедура за подбор на длъжностни лица по регистрация се 

изпълнява според изискванията на чл. 89 и сл. КТ. Към настоящия момент се явяват 

много кандидати за вакантните длъжности и се създава необходимата стройна 

организация за изпълнение на нормативните изисквания за провеждане на конкурса от 

отдел ЧРПВО в Агенция по вписванията.  

 

8.2 Въвеждащо обучение 

Към настоящия момент съществува нормативна регламентация в трудовото 

законодателство за провеждане на задължителен първоначален инструктаж. Той, обаче, 

има по-скоро информативен характер относно спазването на основните правила за 

безопасни и здравословни условия на труд и рисковете за живота и здравето на 

служителите при работа, свързани с особеностите на конкретното работно място. 

Въвеждащо обучение, в смисъла му на последователно провеждани занимания за 

запознаване на служителя с основните му задължения и права, представяне на 

особеностите на заеманата от него позиция, предаване на подробни указания с оглед 

създаване на знания и умения за боравене с използваните информационни системи, не 

са нормативно регламентиран процес в българското трудово законодателство. В 

същото време, според чл. 127, ал. 1, т. 4 КТ, работодателят е длъжен да връчи на 

служителя длъжностна характеристикиа, екземпляр от която се връчва на служителя 

при сключване на трудовия договор срещу подпис и се отбелязва датата на връчването. 

Това изискване само затвърждава задължението на работодателя да информира 

работниците и служителите си, преди постъпването им на работа, за основните им 

задължения. То не замества необходимостта от въвеждащо обучение. 

В същото време, според чл. 35б ЗДСл, на задължително обучение подлежат 

постъпилите за първи път на държавна служба, както и назначените за първи път на 

ръководна длъжност държавни служители. Органът по назначаване, т.е. 

изпълнителният директор на Агенцията, е длъжен да предостави в Института по 

публична администраиця списък на лицата в едномесечен срок от встъпването им в 

длъжност. В същото време, изпълнителният директор е длъжен да осигури обучението 
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на лицата на държавните служители в тримесечен срок от встъпването им в длъжност. 

Финансирането на обученията се осъществява от средствата, предвидени със Закона за 

държавния бюждет на Република България в размер на до две на сто от планираните 

средства за работна заплата. Общата констатация, която беше направена за държавните 

служители, назначени извън гр. София е, че не се осигурява редовно такова 

встъпително обучение за всички новоназначени държавни служители. Нито има данни 

за предвидени специални средства за осигуряване на пътни и кватрирни за служители 

извън София, за да се обезпечи посещаването на такива обучения. От друга страна, 

обучение, провеждано от Института по публична администрация, се осигурява по закон 

само за държавните служители. Освен това постъпването на държавна служба в 

съответната администрация, според чл. 10, ал. 1 ЗДСл задължително се предхожда от 

конкурс, в който се проверяват знанията на кандидатите по нормативната материя, 

която трябва да прилагат. Това не се отнася за кандидатите за работа по трудово 

правоотношение, за които се извършва подбор по документи. Така остават извън 

централизирано задължително встъпително обучение преобладаваща част от 

служителите в Агенция по вписвания. И докато регионалните директори в някои 

служби прикрепят към новоназначения служител по-опитен негов колега, провеждат 

встъпителни обучения и подпомагат постъпилите, преобладаващия брой от 

новоназначените служители в главна дирекция „Регистири” се поставят да работят 

директно „на гише”, без да има време за специално провеждане на встъпително 

обучение. Встъпителните обучения се извършват по взаимоучителна метода, по 

телефона, от колеги и директно в процеса на работа. Някои от новите служители се 

ориентират от преките ръководители и се обръщат към тях при затруднения. Особено, 

ако прекият ръководител има голям опит, неговото встъпително обучение е много 

ценено от новопостъпващите. Служителите, започнали работа при въвеждането на 

търговския регистър, оценяват като много добро встъпителното си обучение. По-късно 

започналите работа в търговския регистър не преминават такова обучение.  

От проведените работни срещи със служители в централно управление и в 

регионалните дирекции на неръководни позиции може да се направи общ извод, че за 

нито една от длъжностите няма официален изчерпателен встъпителен инструктаж, през 

който да минава всеки новоназначен в съответния отдел служител. Последните се 

въвеждат директно в длъжността, без да се обучават. Това се оценява като основен 



 

 

Проект „Повишаване на квалификацията на служителите, развитие и подобряване на управлението на 

човешките ресурси в Агенцията по вписванията ”, договор № КБ08-24-6/15.07.2009,  финансиран по 

Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

83 

негатив на провежданата политика по управление на ЧР, защото води до объркване и 

демотивация на новопостъпващите, а и създава нееднакви или порочни практики при 

извършване на работата в цели дирекции. Тъй като една от основните задачи на 

настоящия проект е да създаде интерактивно встъпително електронно обучение и 

тестове за всяка позиция, открита в Агенция по вписвания, всички служители и 

ръководители, участвали в работните срещи, оцениха изключително високо 

възможността такова обучение да бъде перманентно прилагано. Участниците 

единодушно приветстваха перспективата да се въведат дистанционни онлайн курсове 

за встъпително обучение, особено за работа със специализирания софтуер. 

Служителите от отделите, ангажирани с методология, уточниха, че и към настоящия 

момент новости в законодателството или в софтуерните програми, се въвеждат с 

подобни съвременни средства и такива курсове са възможни и приложими. Изпращат 

се по електронната поща документи, скрийн шотове, описват се конкретни стъпки и т.н. 

Информацията може да се представи достатъчно ясно и подробно с максимално 

използване на съвременните средства за обучение. Така би се преодолял и друг 

проблем, посочен от служители, назначавани по заместване на лицата в дългосрочен 

отпуск (болест, майчинство). Тъй като на персонала, нает по заместване, се гледа като 

на временен ресурс, не се полагат усилия за първоначално обучение, а в същото време 

заместниците директно се поставят „на гише”, без каквото и да било предварително 

обучение, напътствия и прикрепяне на по-стар и опитен колега.  

Към настоящия момент провежданите встъпителни обучения включват правни 

познания само относно материята, която е необходима за попълване на необходимите 

заявления от гражданите и не обхваща познания за цялата юридическа област. Такива 

правни познания не са и необходими на служителите във фронт офисите, тъй като те 

нямат право да дават юридически консултации на клиентите, а само да приемат 

представените от тях документи. 

Участниците в работните групи направиха обща препоръка що се отнася до 

служителите, които работят с граждани – работата им във фронт офис да се предхожда 

от поне една седмица работа в бек офис с оглед запознаване с реалната работа, с 

документите, с които се борави, за да се обучат и да не правят грешки. 
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8.3 Поддържащо обучение 

Що се отнася до поддържащите обучения в Агенция по вписвания, такива се 

предвиждат според нуждата на конкретните звена и служители с оглед новъведенията в 

техническите средства и законодателните промени в Годишен план за задължително и 

специализирано обучение за 2009 г., утвърден от органа по назначаването. Той съдържа 

планираните потребности от задължително обучение на новоназначени служители на 

ръководни длъжности, на експертни длъжности, както и потребностите от 

специализирано обучение. Отнася се за всички служители на Агенцията. Прави 

впечатление, че планирани за обучение са предимно служители от централното 

управление на Агенцията. Влиянието на Плана е свързано с възможността да се 

планират встъпителни и текущи обучения за всички служители, за които е 

констатирана необходимост. Поставянето на качествена прогноза за нуждите на 

персонала от обучение води и до повишаването на ефективността и компетентността на 

служителите в агенцията. 

От споделеното от участниците в работните срещи могат да се направят няколко 

извода. На първо място, служителите от Обща администрация на Агенцията са 

посещавали и за тях се планират повече курсове, организирани от външни обучителни 

институции. Такива, включително, са били организирани и по проекти по ОПАК. 

Някои от участниците са посещавали езикови курсове, курсове за придобиване на 

технически познания. Общата оценка е, че последните трябва да бъдат повече.  

Служителите от Дирекция „Информационно обслужване и технологии”, 

ангажирани с методология на извършваните от Агенцията дейности, се обединиха 

около препоръката, че им е необходимо обучение по презентационни умения, тъй като 

са ангажирани с внедряване на новостите в използваните в Агенцията програмни 

системи и представянето му пред останалите служители. Тъй като служителите, 

ангажирани с методология, създават обучителни текстове, е необходимо извършването 

на непрекъснат контрол от юрист с оглед правилното боравене с понятията и с 

прилаганата материя. Анализът на настоящото състояние на прилаганата политика за 

управление на ЧР не установи необходимост на служителите от имотен регистър от 

обучение за придобиване на елементарни правни познания по вещно право и по 

семейно право във връзка с новия регистър на имуществените отношения на съпрузите. 
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Обща констатация, която може да бъде направена е недостатъчно познаване на 

материята, която тези служители трябва да прилагат извън Закона за собствеността и 

Семейния кодекс. Препоръчва се провеждане на интерактивно електронно обучение и 

тестване на придобитите познания върху законовите (напр. Закон за търговския 

регистър, Закон за регистър БУЛСТАТ, Закона за кадастъра и имотния регистър) и 

подзаконовите актове (Правилник за вписванията, Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. 

за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и др.), регулиращи 

функционирането на отделните звена в главна дирекция „Регистри” с оглед 

установяване на пропуски в подготовката им и вземане на адекватни мерки за тяхното 

попълване за всички служители. 

От друга страна, участниците в работните групи подчертаха задоволството си от 

работата на отдел ЧРПВО във връзка с изпращането им на курсове, подходящи за 

извършваната от тях работа. Например служителите, ангажирани с внедряване на 

софтуерните програми, са изпращани на много ценни обучения, от които са получили 

практически умения за внедряване на проекти и системи.  

Всички участници споделиха, че при проблеми в процеса на работа получават 

адекватна помощ от отделите, ангажирани с методология. Използват се съвременни 

методи за обучение в процеса на работата, като някои служители оценяват като по-

резултатно не встъпителното обучение, а това, което се осъществява в процеса на 

работа.  

Участниците споделиха, че процесът на обучение по последно внедрения от 

01.10.2009 г. регистър на имуществените отношения на съпрузите, е преминал гладко, 

макар поради липсата на средства от всяка регионална дирекция да е изпратен по един 

човек на централизирано-организираното обучение. Последните по-късно са обучавали 

своите колеги по въпросите, свързани с новия регистър. Споделят, че в процеса на 

работа е било по-лесно да се придобият знания и умения за него, отколкото 

предварително – когато регистърът е суха материя и още не е в действие. Служителите 

оценяват като много добро от гледна точка резултата, обучението и подготовката за 

внедряването на новия регистър от страна на методолозите.  

Служителите, ангажирани с финансово-счетоводна отчетност споделиха 

необходимостта от ежегодни обучения по измененията в текущото счетоводно, данъчно 

и осигурително законодателство, защото то се променя всяка година. Такива курсове се 
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организират от външни обучителни организации и други работодатели изпращат 

служителите си на такива. Поради липсата на периодично обучение, служителите се 

налага сами да си помагат, да търсят съдействие на други колеги. Изрази се становище 

и че нямат достъп в необходимия обем до материали, които са съвременни и обясняват 

прилагането на всички нормативни изменения. Според тях е задължително да има 

обучение по годишното приключване, както и за конкретни случаи за промени, за 

бюджетното счетоводство и промените в него от съответната година. Предлагали са 

подходящи обучения в Института за публична администрация, но курсовете са били 

платени и е нямало финансов ресурс от Агенцията. 

 

8.4 Упражняване на контрол и налагане на дисциплинарни наказания 

Съществена част от политиката за управление на човешките ресурси е 

упражняването на контрол върху извършваната от служителите работа и постигнатите 

от тях резултати. При констатиране на неизпълнение на трудовите или служебните 

правоотношения се налагат и предвидените в закона дисциплинарни мерки. 

Трябва да се има предвид, че контролът е правно регламентирана дейност по 

установяването на съответствието между правно дължимото и фактически 

предприеманото поведение. Въпреки законовото си основание, контролът като текуща 

дейност не е детайлно и подробно регламентиран, тъй като се отнася до ежедневната 

дейност на ръководителите на всички управленски нива. Длъжностните характеристики 

посочват какви са задълженията на всеки един от служителите в Агенцията, а преките 

ръководители са длъжни да следят за изпълнението им. Към настоящия момент на 

регионално ниво се извършва непрекъснат контрол над работата на служителите от 

съответната дирекция от регионалния директор. Служителите в обща администрация се 

контролират от съответните си преки ръководители. В Агенцията е въведена добра 

организация на работата. Въведен е допълнителен централизиран ред за установяване 

изпълнението на работата от методолозите в отдели „Организация и методология на 

службите по регистрация” и „Организация и методология на службите по вписвания”. 

При тях постъпват обобщени данни от внедрените информационни програми за 

качеството на работа на отделните служители в службите по регистрации и за 

проблеми при работата им. Служителите на неръководни позиции споделиха, че 
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получават навременни указания, ако методолозите или самите служители са 

установили проблеми в работата си. Регионалните директори споделиха, че е 

необходимо да се въведе процедура за периодичното им информиране за допуснатите 

пропуски и неточности в работата на ръководените от тях служители. Тъй като 

понастоящем практиката показва, че методолозите дават своите указания директно на 

служителите и не представят информация за качеството на работа и пропуските на 

служителите от съответната дирекция на компетентния регионален директор. Голяма 

част от служителите в Агенцията споделят, че се допускат общи грешки в работата, 

често се прилагат недобри действия, установени в практиката. Обща препоръка, която 

бе направена, както от служителите на низови нива, така и от регионалните директори, 

е да се организират общи срещи между колеги, заети с идентични длъжности в 

различните териториални поделения. Служителите се обединиха около мнението, че 

общите сбирки, срещи, семинари между колеги, дори и в неформална среда, 

допринасят за подобряване организацията и качеството на работа – обсъждат се общи 

проблеми, възникнали казуси, а най-вече подобряват атмосферата в Агенцията. Трябва 

да се има предвид, че бяха изказани отделни мнения за липсата на достатъчна 

комуникация и колегиалност между служителите, което може да се подобри с 

инициативи от типа „тийм билдинг” и др. при наличие на достатъчно финансови 

средства. Регионалните директори предложиха като преки ръководители да отговарят 

за разрешаването на отпуските и определянето на заместници на излезлите в 

дълготраен отпуск. Към настоящия момент това се извършва в Агенцията на 

национално ниво, а местните ръководители считат, че имат по-добър поглед върху 

работата в съответната регионална дирекция и могат по-адекватно да преценят и 

разрешат съответния отпуск или наемане на заместник. 

При констатиране на несъответствие между правно дължимото и фактически 

изпълняваното, причинено от виновно поведение на служител, се налагат 

дисциплинарни наказания. Компетентен дисциплинарнонаказващ орган е 

изпълнителният директор на Агенцията. КТ допуска делегиране на правомощията му за 

налагане на дисциплинарните наказания «забележка» и «предупреждение за 

уволнение» на специално упълномощени лица. Към настоящия момент не е налице 

такава делегация и дисциплинарната процедура в Агенцията е централизирана. 

Сигнали за извършване на дисциплинарни нарушения дават преките ръководители, за 
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териториалните поделения извън София – териториалните директори. Служителите в 

отделите, ангажирани с методология на регистрите също имат общ поглед върху 

качественото изпълнение на работата на служителите по места. Като важен инструмент 

за управление на персонала, налагането на дисциплинарни наказания в Агенцията е 

дистанцирано от преките ръководители, които не могат да влияят на инициирането и 

развитието на дисциплинарната процедура. Тя е формално установена специализирана 

юридическа дейност, в която изпълнителният директор се подпомага от отдел ЧРПВО и 

правен отдел. По принцип, процедурата за търсене на дисциплинарна отговорност от 

служителите по трудови и по служебни правоотношения, е твърде сложна. Практиката 

показва, че прилагането й изисква много добри юридически познания и компетентност 

с оглед законосъобразното налагане на дисциплинарната мярка и доказване на 

стабилността й при съдебно обжалване. Това е една от основните причини 

работодателите, особено в частния сектор, да прибягват рядко до налагане на 

дисциплинарни наказания с оглед лесното и достъпно съдебно обжалване от наказания 

– безплатност на производството, облекчения за служителя и т.н. В същото време 

голяма част от дисциплинарните наказания се отменят от съда, най-често поради 

неизпълнение на формални изисквания към процедурата. Към настоящия момент в 

Агенцията прави впечатление адекватното използване на дисциплинарното наказване 

като съществен елемент от политиката за управление на човешките ресурси. Агенцията 

по вписвания разполага с подготвени специалисти, обособени в юридически отдел, 

който поема формалностите по процедурата за дисциплинарно наказване. Служителите 

от отдел ЧРВПО подготвят фактически основанията за налагане на дисциплинарната 

мярка. По тази причина изпълнителният директор борави свободно и адекватно с 

политиката по налагане на дисциплинарна отговорност. В същото време съдебното 

обжалване на наложените наказания обикновено доказва тяхната законност и 

обоснованост.  

Препоръката, която беше направена от регионалните директори, се отнася преди 

всичко до тяхното участие в процедурата по дисциплинарно наказване. Тъй като към 

настоящия момент тя е изнесена в централното управление и се осъществява без 

прякото им участие. Считат, че е необходимо при техен сигнал да се пристъпва към 

задължително предприемане на разследване и при необходимост дисциплинарно 

наказване на служителите, които са се провинили. В този смисъл препоръка може да 
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бъде направена да се упълномощят регионалните директори като дисциплинарно 

наказващи органи по чл. 192, ал. 1 КТ да налагат наказанията „забележка” и 

„предупреждение за уволнение”, както и да участват в разследването за налагане на 

другите дисциплинарни мерки. Задължително е служителите от правния отдел да 

изготвят документите и да се запознаят с фактическите основания на дисциплинарното 

наказание преди налагането му на провинилия се. Така ще се въвлече прекият местен 

ръководител – регионалния директор не само в първоначалното иницииране, но и в 

участието в самата процедура и в реалното налагане на наказания на провинилите се 

управлявани от него служители.  

8.5 Атестиране на служителите в Агенцията 

 

Атестацията е правно регламентиран процес със съществено значение за 

управлението на човешките ресурси в Агенция по вписванията. Представлява 

периодично оценяване на изпълнението на служебните и трудовите задължения на 

служителите в държавната администрация от преките им ръководители. Служителите в 

Агенцията се атестират ежегодно чрез оценка за изпълнението на длъжността. 

Атестирането се извършва по система от критерии, чрез които се оценяват постигането 

на предварително съгласувани цели, степента на изпълнение на задълженията и 

професионалните компетентности на служителя. Оценката на изпълнението на 

длъжността следва да бъде мотивирана, като се основава на обективно установени 

факти и обстоятелства. Служителят задължително се запознава с направената му 

оценка, по която може да изрази писмено становище. Атестирането се извършва от 

оценяващ ръководител под наблюдението и контрола на контролиращ ръководител. 

Оценяващ ръководител е лицето, заемащо ръководна длъжност в Агенцията, на когото 

оценяваният служител е непосредствено подчинен. Оценяващи ръководители в 

териториалните поделения на Агенцията са регионалните директори, а в централното 

управление – съответният ръководен служител на отдел или дирекция.  

Атестирането оценява трудовото представяне за период от една година и 

включва три етапа – изготвяне и съгласуване на работен план в началото на периода, 

междинна среща в средата на периода и заключителна среща и определяне на обща 

оценка на трудовото изпълнение в края на периода. Работният план се изготвя и 
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съгласува съвместно от оценявания служител и оценяващия ръководител. Целите, 

поставени в него, трябва да бъдат максимално конкретни, измерими, постижими, 

ориентирани към резултати и определени във времето. Те могат да са свързани с 

подобряване на професионалната квалификация на оценявания служител, с постигане 

на конкретни резултати, с промяна в професионалното му и лично поведение. В 

периода 1 юни – 15 юли се провежда междинна среща, на която се преценява доколко и 

дали служителят изпълнява поставените му цели. Целта на срещата е съвместно 

отстраняване на затрудненията при изпълнението на поставените задачи като се 

набелязват конкретни действия за подобряване на работата. Заключителната среща се 

провежда от 1 до 30 ноември. В резултат на степента на изпълнение на целите и 

задачите в работния план се поставя оценка по отделните показатели (степен на 

реализация на целите от работния план, степента на изпълнение на задълженията, 

предвидени в длъжностната характеристика, компетентностите на служителя) и се 

определя обща оценка. Поставя се оценка на отделните показатели от 1 до 3, като 1 е 

най-високата, а общата оценка варира между 1 и 5, като 1 е най-високата. Предвидена е 

и процедура за подаване на възражение срещу оценката от атестацията до 

контролиращия ръководител, който може да потвърди или коригира оценката. 

Постановеното от него решение е окончателно.  

От поставената оценка на атестацията зависи получаването на допълнителни 

възнаграждения, повишението в длъжност на държавния служител, а най-ниската 

оценка – 5 е основание за едностранно и без предизвестие прекратяване на служебното 

правоотношение по чл. 107, ал. 2 ЗДСл.  

От проведените срещи в Агенцията и изказаните от служителите мнения във 

връзка с атестацията може да се обобщят няколко извода. На първо място, атестацията 

е процес, който изисква много добро познаване на трудовото представяне на 

съответния служител от прекия ръководител. Липсата на назначен пряк ръководител, 

скорошното му назначаване или териториалната му отдалеченост, ограничава 

възможността за адекватна оценка на представянето на оценяваните служители. В 

същото време бе направена констатация от редовия персонал, че поставянето на ясни, 

измерими и конкретни критерии в работния план на служителите, гарантира по-

адекватното им оценяване. Сподели се, че в Агенцията се води дискусия по избраните 

критерии и по оценяването. Постави се много висока обща оценка на целия 
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атестационен процес. Служителите споделят, че биха прибягнали до обжалване на 

поставена им оценка, ако тя не ги удовлетворява. Нямат притеснения, че евентуално 

обжалване би влошило отношенията им с преките им ръководители. Някои от 

ръководителите споделиха, че се въздържат да поставят най-висока оценка 1 или 2 при 

атестиране, защото не смятат, че ще смогнат да я обосноват. Регионалните директори, 

като оценяващ орган и основен участник в атестационния процес на служителите на 

местно ниво, се обединиха около предложението да им се представят обобщени данни 

от методолозите за представянето на атестираните от тях служители с оглед по-

адекватното им оценяване. 

 

 

8.6 Прекратяване на провоотношенията на служителите в Агенцията 

 

Прекратяването на правоотношенията на служителите представлява нормативно 

регулирана процедура по прекратяване на трудовите и служебните правоотношения на 

работниците и служителите и държавните служители в Агенция по вписванията. То е 

последният елемент от политиката за управление на човешките ресурси и е свързано 

преди всичко с организацията на персонала, с преценка за неговото представяне и 

необходимост. Това е пасивна управленска политика и е свързана преди всичко с 

нормативни промени – например съкращенията в щата, закриване на отдели и т.н., се 

регулира от МС с промяна в УПАВ. Липсата на качества, несправянето с работата и т.н. 

също са основания за прекратяване на правоотношения с човешки ресурси, които не 

допринасят за доброто представяне на Агенцията. 

Редът за прекратяване е нормативно регламентиран в КТ и в ЗДСл и се спазва 

стриктно в Агенция по вписванията. Правоотношенията се прекратяват от 

изпълнителния директор. Заповедите за прекратяване подлежат на съдебно обжалване. 

Общият анализ на дейността по прекратяване на правоотношенията показва, че най-

често едностранното прекратяване на трудовите или служебните правоотношения от 

страна на работодателя или органа по назначаване създава спорни и проблемни 

ситуации. Документите се изготвят компетентно от служителите в отдел ЧРПВО, а 

проектите на заповедите за прекратяване – съвместно с на правния отдел. Работата се 
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извършва професионално и съдебните обжалвания обикновено установяват 

законосъобразността на издадените заповеди за прекратяване на правоотношенията. 

 

8.7 Взаимодействие между отдел ЧРПВО и регионалните 

структури 

 

Общата констатация, която може да бъде направена за работата на отдел ЧРВПО 

е, че към настоящия момент, почти 600 служители се обслужват успешно от гледна 

точка администриране на дейността по прилагане на политиката за управление на 

персонала. Известно затруднение представлява териториалната отдалеченост на отдела 

от поделенията на Агенцията в страната, което води до забавяне поради използването 

на куриер за изпращането на всеки документ, възможни недоразумения поради липсата 

на личен контакт и пр. В процеса на работа на отдела е създадена добра организация и 

не се отчитат проблеми в ежедневната работа на служителите от отдел „ЧРВПО”. 

Комуникацията се осъществява чрез телефонни разговори, електронна кореспонденция, 

лични срещи. Поради редуциране на персонала и наличието на достатъчно работа в 

отдела може да се направи препоръка за отделяне на особено внимание на глобалните 

въпроси по управлението на човешките ресурси – планиране на обучения, създаване на 

обща политика в Агенцията и пр. 

Всички участници в работните срещи отчитат като много добро 

взаимодействието с отдела ЧРПВО. Получават навреме и компетентна помощ и 

съдействие. Редуцирането на състава на отдела през последните месеци не се е 

отразило върху бързината и качеството на работа. Участниците приветстваха работата 

на отдела по подбор и организация на съпътстващи обучения. 

Част от служителите пряко работят с отдела и считат взаимодействието им с тях 

за много добро. Споделиха, че при очаквано излизане в дългосрочен отпуск или 

връщане на лице от такъв (например на майка при майчинство), навреме се планира 

въвеждането на завръщащия се, като отдел ЧРВПО уведомява съответното звено и 

неговия ръководител за актуализация на работното място, издаването на сертификат за 

електронен подпис, достъп до бази данни. Отдел ЧРВПО е водещ във въвеждащия 
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процес на завръщащия се служител и бе изказана оценка, че се справя много добре с 

него. 

Служителите, заети с финансово-счетоводната отчетност, споделиха, че 

дейността им е взаимосвързана с отдел ЧРВПО и че е необходимо периодично да се 

извършват общи срещи между служителите на двата отдела, за да се съгласуват 

дейностите им, да си взаимодействат по-качествено и да решават възникналите 

неточности и проблеми. 

Изключително положително се приема от служителите в отдел ЧРПВО 

въвеждането на електронен регистър за управление на човешките ресурси, който да 

включва в електронен вид всички документи от досиетата на служителите на Агенция 

по вписванията. 
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9. Обобщени анализ на политиката за управление на ЧР в 

Агенция по вписванията 

Обобщеният анализ на настоящото положение на политиката за управление на 

ЧР в Агенция по вписванията дава основания за няколко съществени извода. На първо 

място, управлението на ЧР в Агенцията се води компетентно и адекватно на 

променящата се нормативна и социална среда. Администрацията се управлява според 

изискванията на законодателството като се постигат сравнително високи, спрямо 

останалите държавни служби, резултати и производителност. Направените общи 

констатации и препоръки на настоящия доклад, заедно с предложенията за промени, 

инспирирани от анализа на съвременните европейски практики и политики по 

управление на ЧР в ЕС, могат да поставят добра основа за бъдещи предложения за 

усъвършенстване капацитета на служителите в Агенцията, за повишаване на 

квалификацията им, както и за развитие и подобряване на управлението на човешките 

ресурси. 

 

9.1 Стратегически опции за управление на човешките ресурси в 

Агенция по вписванията на централно ниво 

 

С оглед констатираното състояние на политиката за управление на ЧР в Агенция 

по вписвания могат да се направят някои основни препоръки на централно ниво: 

 повишаване капацитета на ръководните служители чрез осигуряване на 

адекватни на съвременните изисквания специализирани обучения; 

 встъпителни обучения – провеждане на конкретно задължително 

обучение на всички новоназначени служители преди постъпването им на 

работа чрез изграденото по настоящия проект модулно електронно 

обучение. Така ще се избегнат грешките и неяснотите при изпълнение на 

задълженията от новоназначените служители и ще се уеднакви 

практиката, прилагана от всички регионални дирекции; 
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 изготвяне на единен и общ за цялата Агенция задължителен набор от 

критерии и лични качества, на които трябва да отговарят кандидатите за 

заемане на длъжности по трудово правоотношение в главна дирекция 

„Регистри” с оглед създаване на общо лице на администрацията в 

Агенцията. Да се провежда и за деловодителите предварителен тест за 

ниво на грамотност. Необходимо е и утвърждаване на единни правила за 

провеждане на интервюта с кандидатите за вакантни длъжности по 

трудови правоотношения; 

 предоставяне на документи на новопостъпилите – на всеки новоназначен 

служител да се предоставя пълен текст на всички действащи вътрешни 

актове, формиращи политиката за управление на ЧР в Агенция по 

вписванията като ПВТР, ВПРЗ и др. и отнасящи се конкретно до работата 

на съответното звено (ако такива са издадени), както и да се състави и 

предоставя изчерпателен списък на всички нормативни актове, които 

касаят материята, с която ще борави в работата си съответния служител; 

 периодична проверка на придобитите и използвани от служителите 

знания и умения чрез прилагане на изготвените по настоящия проект 

електронни тестове. Резултатите от тези тестове да се използват не само 

при определяне на атестационната оценка, размера на допълнителното 

възнаграждение за материално стимулиране, но и при повишаването в 

длъжност и ранг на служителите. Така ще се стимулира и кариерното 

развитие на компетентните и подготвени служители чрез въвеждане на 

адекватни и обективни критерии; 

 резултатите от прилаганите тестове по предходната точка да се ползват 

като база за създаване и организиране на съпътстващи обучения, 

съобразени с нуждите и пропуските на служителите, както и 

осъвременяващи техните знания и умения с оглед променящите се 

нормативна база и технически нововъведения; 

 засилване ролята на преките ръководители в оценъчния процес по 

атестиране чрез поставяне на ясни и обективни, а не общи и неконкретни, 



 

 

Проект „Повишаване на квалификацията на служителите, развитие и подобряване на управлението на 

човешките ресурси в Агенцията по вписванията ”, договор № КБ08-24-6/15.07.2009,  финансиран по 

Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

96 

критерии, посочване на конкретни цели и мерки за подобряване на работа 

за всеки отделен служител; 

 представяне на резултатите от атестациите като сравнителни данни за 

всички ръководни служители. 

 

9.2 Стратегически опции за управление на човешките ресурси в 

Агенция по вписванията на регионално ниво 

 

За адекватно и уместно провеждане на политиката за управление на ЧР в 

Агенция по вписвания на регионално ниво могат да се направят някои основни 

препоръки с оглед подобряване работата, повишаване капацитета на служителите и 

изграждане на единно компетентно лице на Агенцията пред гражданите и бизнеса: 

 разширяване и обогатяване на ръководните и оперативни правомощия на 

регионалните директори с оглед прилагане на навременна и адекватна на 

обстоятелствата политика по места, съобразена с общите тенденции и 

насоки, установени от централното ръководство; 

 засилване свободата да се взимат управленски решения от регионалните 

директори, но и отговорността за реализирането им и за постигнатите 

резултати. Формиране на оценката за работата на директора според 

инициативността му и според резултатите на служителите от неговата 

дирекция; 

 въвличане на регионалните директори в управлението на персонала, 

който ръководят, чрез предоставяне на повече правомощия в 

дисциплинарното наказване, включително да налагат наказанията 

„забележка” и „предупреждение за уволнение”, както и да участват в 

разследването за налагане на другите дисциплинарни мерки. 

Задължително е служителите от правния отдел да изготвят документите и 

да се запознаят с фактическите и правни основания, преди налагането на 

дисциплинарното наказание;  
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 задължително информиране на регионалните директори за всички 

констатирани от звената на централното управление пропуски и 

допускани грешки от служители на тяхно подчинение; 

 активизиране на регионалните директори в процеса на атестиране на 

подчинените им служители. Редуциране на практиката за общи и 

немотивирани оценки и представяне на неконкретни предложения. 

Липсата на достатъчно прозрачна и адекватна система за атестиране води 

до немотивираност на компетентните служители. 
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10. Възможности за инкорпориране на съответните 
съвременни европейски стандарти в управлението на човешките 

ресурси в Агенцията по вписванията 
 
„Ние трябва да станем промяната, която искаме да видим”. 

                                                                                                               Ганди 

 

 

 

Прегледът на Европейските стандарти и тенденции в развитието и управлението на 

човешките ресурси в рамките на ЕС, направен по-горе, доказва огромното 

разнообразие на подходи на страните- членки. Това разнообразие е в пряка 

зависимост от съответните конкретика и традиции в отделните страни- членки, от 

съпътстващата организационна среда и административна рамка, от предоставеното 

финансово и ресурсно обезпечаване на процесите, и не на последно място от типа 

култура и отношение към развитието на организациите, и по- специално към 

развитието на човешките ресурси в контекста на развитие на организациите. На фона 

на това разнообразие,  общ параметър, който обединява индивидуалните решения в 

страните- членки, се явява търсенето на ефективност и ефикасност при управлението 

на човешките ресурси, прилагането на системен подход, свързването на процеса с 

развитието на иновациите и информационните технологии, осъзнатостта, издигната 

на нова степен,  фокусът върху резултатите, изпълнението и удовлетвореността на 

нуждите и очакванията на клиента. Въздействието и ефектите, които конкретните 

прилагани подходи, решения, методи и техники водят след себе си, зависят в голяма 

степен от  интегрирания подход към развитието и управлението на човешките ресурси 

в тясно организационен и общо национален план. На преден план излиза темата за 

стратегическото съответствие на конкретните политики и методи, реализирани на 

ниво организация, с мисията и задачите на останалите органи на власт в общия 

контекст на управлението. Актуалният акцент, който бива поставян, касае 

управлението на човешките ресурси като управление на човешки капитал. Тук като 

области на ключови предизвикателства се оформят следните теми: 
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 Стратегическо планиране  на човешките ресурси и осигуряване на 

организационното съответствие 

 Последователност в лидерството и осигуряване на приемственост 

 Придобиване и развиване на състав, чийто брой, умения, и разположение 

удовлетворяват нуждите на организацията 

 Създаване на култура ориентирана към резултатите. 

 

Стратегическото управление на човешкия капитал предполага преодоляване на 

дисбаланса в уменията, подобреното свързване на уменията с постигането на 

стратегическите цели на организацията, повишената гъвкавост за откриване, развитие и 

задържане на таланти и осигуряване и насърчаване на лидерство.  

Стратегическото управление на човешкия капитал предполага фокусирани 

интервенции в следните области: 

 Дизайн на процесите в организацията 

–Функционален анализ /Ре-инжинеринг на процесите/ Аутсорсинг 

–Провеждане /препоръчване на промяната 

 Планиране на работната сила 

–Планиране на работната сила /Конкурентни източници 

–Развитие на мисията /Промени в технологиите 

–Планиран ръст на дейността и печалбата. 

 Стратегическо осигуряване на необходимата компетентност  

–Съчетаване на уменията 

–Осигуряване на разнообразие 

 Развитие на работната сила 

–Развиване на уменията /компетенциите 

–Развитие на лидерството /Планиране на приемственост в ръководството 

 

 Задържане на служителите 

–Заплащане основано върху изпълнението 

–Осигуряване на подходяща мотивация за изпълнение. 
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  Горните стратегически теми и тенденции, ключови за всички страни- членки на ЕС не 

са нови за реформата в публичния сектор на Република България. В подкрепа на 

горното, актуалната Стратегия за управление на човешките ресурси в държавната 

администрация потвърждава УЧР като важна част от осъществяването на 

административната реформа и осигуряването на устойчиво развитие на страната в 

политическия, икономическия и социалния живот. Поставен е акцент върху 

непрекъснатия и целенасочен  характер на процеса за подбор на най-подходящите 

служители, тяхното обучение, мотивиране и развитие с цел ефективно изпълнение на 

организационните цели. Посочена е връзката на УЧР с изпълнението на мисията на 

държавната администрация, обслужването на обществените интереси и стриктното и 

безпристрастно прилагане на законодателството. Съответно на водещите тенденции в 

ЕС, Стратегията фокусира върху ефективността на УЧР, свързано с идеята, че „ хората 

са ключов фактор за конкурентно предимство на всяка една организация”.  

  Стратегията за управление на човешките ресурси в държавната администрация 

извежда  критичното значение на използването на съвременни методи, средства и 

инструментариум от световната и българска практика.  В съзвучие с водещите 

принципи на УЧР на страните- членки на ЕС и наложителните се тенденции, 

концепцията за ефективност на управлението на човешките ресурси в България се 

свързва с „дисциплина на изпълнението, оперативно съвършенство и компетентност, 

фокус върху обслужването на гражданите и бизнеса, и предоставянето на качествени 

обществени услуги при възможно най-ниски разходи и във възможно най-кратък срок.”  

Поставен е силен акцент върху значението на лидерството- „ефективното управление 

на човешките ресурси изисква ръководители, които имат висок морал, ценности и 

модели на поведение, отговарящи на  заявените ценности на администрацията, които 

разбират значимия ефект от подобряването на управлението и които работят за 

усъвършенстване на системата по човешки ресурси, за да се постигнат по-добри 

резултати”. Направена е препратка към разпределението на отговорностите по 

отношение на УЧР като се визира основна роля тук на главните секретари на 

администрациите, служителите в звената по управление на човешките ресурси и 

ръководителите на административни звена. 

В контекста на приложимите европейски стандарти и на ключовите стратегически и 

оперативни документи, регламентиращи развитието и управлението на човешките 
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ресурси в българската публична администрация, някои конкретни предложения, 

представени по-долу, биха могли да се вземат под внимание при дефинирането и 

прилагането на стратегическата и оперативна рамка за управление на човешките 

ресурси в Агенцията по вписванията.    

В повече детайли, водещите принципи в ЕС биха могли да бъдат транспонирани в 

конкретиката на Агенцията както следва:  

 

Лидерство 

 Осигурява лидерство в Агенцията, което вдъхновява, мотивира, насърчава 

останалите към постигане на целите,  направлява, съветва и предизвиква 

състава; адаптира различните лидерски стилове към различните ситуации; 

моделира високи стандарти на интегритет, прозрачност и откритост, и респект за 

тези, които защитават с поведението си тези ценности 

 

Стратегически компетенции 

 Избор, назначаване, развитие и задържане на служители със стратегически 

компетенции на позициите с ключово значение за изпълнението на мисията. 

 Фокус върху ограничаване и намаляване на пропуските/ липсите в 

компетенциите 

 Служителите и ръководният състав притежават необходимите компетенции 

 Изпълнението на служителите се управлява 

 Служителите осъзнават как допринасят за изпълнението на задачите и мисията. 

 

 

Стратегическо съответствие 

 Свързване на политиките към човешките ресурси към общата стратегическа 

рамка на организацията, нейните мисия, визия и стратегии 

 

Култура на изпълнението 
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 Създаване и налагане на култура, която мотивира служителите за по-добро 

изпълнение, според приноса им  към работата в организацията, и споделени  

организационни ценности. 

 

Учене (Управление на познанията) 

 Насърчаване на култура на споделяне на познанията и откритост, както и на 

непрекъснато обучение и подобряване 

 

Оценка на ефективността на програмите за управление на човешките ресурси 

 Процент текучество 

 Удовлетвореност на служителите 

 Степен на обучение и развитие 

 Разнообразие на предлаганото обучение 

 

Оценка на оперативната ефективност на човешките ресурси 

 Точност/ навременност на действията 

 База данни за човешките ресурси 

 Стойност на услугите по управление на ЧР 

 

Оценка на правното съответствие 

 Признаване на  стажа 

 Осъзнатост на ръководството относно принципите на постигането на целите 

 Заключения от външни/ вътрешни одити на управлението на ЧР 

 

 

Система за отчетност на ЧР 

•Идентифициране и решаване на проблемите 

•Резултати от прилагането на системата 

•Препоръки за справяне с недостатъците 
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Адаптираната и съответна на водещите европейски стандарти и приложимите 

българските стратегически изисквания, рамка за управление на човешките ресурси в 

Агенцията по вписванията би могла да бъде представена по следния начин: 

 

Стратегическа рамка за управление на човешките ресурси в Агенцията по 

вписванията 

 

 

 

 

Стратегическо съответствие 
 

Стратегията на Агенцията относно развитието и управлението на човешкия капитал се 

свързва и съответства на мисията, целите и организационните задачи като е  

интегрирана в стратегическите планове, плановете за изпълнението и съответните 

бюджети.  

 

Критични фактори за успех 

 

 Фокус върху човешкия капитал 

Агенцията е разработила единна и съгласувана рамка на политиките, програмите 

относно човешкия капитал, и съответстващите практики като е налице единна визия, 

интегрирана в стратегическите документи на Агенцията.  

 

 Сътрудничество между човешкия капитал  

Ръководството, отговорниците по управление на човешките ресурси, и ключови 

заинтересовани лица допринасят към визията относно човешките ресурси и участват в 

процесите на стратегическо планиране на организацията. Експертите по управление на 

ЧР съветват ръководството относно разработването, прилагането и оценката на 

политиките и практиките относно човешкия капитал за постигане на единна визия и 

уеднаквени практики в организацията.  

  Инвестиране в човешкия капитал 
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Провеждане на ефективна политика за повишаване на професионалната квалификация 

в съответствие с целите, в приетата Стратегия за обучение на служителите в 

администрацията: посредством           усъвършенстване на системата за развитие на 

професионалните умения и квалификацията на служителите в администрацията;     

нарастване на инвестициите в обучение, като целта е постигане на размер до 3 - 5% от 

планираните средства за заплати в администрацията на годишна база. 

 

Планиране и използване на работната сила 

 

Агенцията е фокусирана върху гражданите и мисията, и  балансира по подходящ начин 

електронното управление и конкурентни източници на човешки ресурси.  

 

Критични фактори за успех 

 

 Планиране на работната сила 

Агенцията е планирала специална стратегия/ политики за управление на човешките 

ресурси, свързана с останалите стратегически документи, и е идентифицирала 

настоящите и бъдещите си нужди от ресурси, включително необходим брой служители,   

структурата и разположението на служителите в рамките на организацията, и 

необходимия набор от компетенциите, за това Агенцията да изпълни своята мисия. 

Тези опити са насочени към изграждането на ориентирана към гражданите, резултатите 

и пазара организация.  

 Определянето и оценката на компетентностите представляват сложен процес. 

Първоначалното предназначение на рамката с компетентностите, дефинирана през 

2001/ 2002 за българската публична администрация, беше да се постигне известно 

сходство за всяка от категориите „Експерт”, „Техническа длъжност” и „Ръководна 

длъжност”, като междувременно на Оценяващия ръководител се дава възможност да 

„вписва допълнително” компетентности, които според ръководителя и служителя не са 

включени във формуляра. В идеалния случай за всяка длъжност или йерархична 

позиция в държавната администрация трябва да има рамка с компетентностите, с оглед 

на интегрирането на стандартите за изпълнение, с останалите системи в сферата на ЧР, 
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като наемане и подбор на кадрите, кариерно развитие и обучение, както и планове за 

лично развитие. Тази задача е от средносрочна до дългосрочна и 

следва да бъде адресирана по подходящ начин от Агенцията. 

 

 Използване на работната сила 

Работната сила е разположена подходящо, както в географски, така и във вътрешно 

организационен план, с цел да обслужва гражданите и уникалната същност на 

Агенцията по реализиране на нейната мисия и цели.  

 

 Подобряване на капацитета на звеното по управление на човешките 

ресурси в Агенцията  и превръщането му в стратегически партньор в 

управлението на администрацията 

Подобряване на управлението на човешките ресурси на централно и регионално  

ниво.    Въвеждане на стандарти за дейността на звената по управление на човешките 

ресурси в държавната администрация.       

 

Лидерство и управление на познанието 

 

Ръководството на Агенцията ефективно управлява персонала, осигурява  

непрекъснатост на лидерството, и поддържа среда за обучение, която води до 

непрекъснато подобрение на изпълнението.  

 

Критични фактори за успех 

 

 Планиране на лидерството и прилагане на лидерски подход  

   (Ръководство, директори) 

Организацията идентифицира компетенциите на лидера и въвежда задачи и стратегии, 

с които ги адресира.  

 

 Управление на промяната 
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Агенцията има лидери, които разбират добре параметрите на управлението на 

промяната, или какво е необходимо, за да се случат важни и устойчиви промени в 

изпълнението.  

 

 Интегритет и ангажираност, която увлича персонала 

Лидерите демонстрират високи стандарти на честност и интегритет като служат за 

ролеви модел за цялата организация. Лидерите насърчават работата в екип и 

комуникират визията на организацията до всички нива, като търсят обратна 

информация от служителите. Служителите подържат високи стандарти на етика и 

интегритет.  

 

 Стратегическо управление на познанията 

Организацията систематично осигурява ресурсите, програмите, и инструментите за 

обмяна на опит и практики в организацията с цел постигането на мисията. Това се 

извършва прилагайки системен подход, на основата на анализ на нуждите от обучение. 

Ефектът  от проведените обучения и ползите за организацията се оценяват периодично, 

с цел повишаване на ефективността и ефикасността на процеса. Оценката се извършва 

на база приета методика, като резултатите се анализират и докладват на ръководството 

на Агенцията.  

 

 Непрекъснато обучение и подобрение 

Лидерите насърчават култура на учене, която осигурява възможности за непрекъснато 

развитие и гарантира участието на служителите. Лидерите инвестират в образование, 

обучение, и други възможности за развитие, за да помогнат на себе си и на служителите 

да изградят и развият компетенции, критични за постигането на мисията. Повишаване 

професионализма и ефективността в дейността на висшите държавни служители.  

 Засилване на ролята на лидерите за утвърждаване престижа на държавната 

служба:  

Реализира се посредством        утвърждаване и толериране на поведение, адекватно на 

ценностите и принципите, залегнали в политиките на държавната администрация;          
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стимулиране развитието на екипността в работата и приемственост при планиране и 

изпълнение на задачите;           осъществяване на поведенческа и културна промяна - 

нова организационна култура;          засилване на ролята на висшите държавни 

служители за превенция на корупцията;           познаване и използване на цялостния 

потенциал на човешките ресурси в администрацията. 

 

Култура ориентирана към резултатите и изпълнението  

Агенцията  притежава разнообразна по структура и състав работна сила, ориентирана 

към резултатите и изпълнението, като е въвела и подържа система за измерване на 

изпълнението, която ефективно разграничава качеството на изпълнението, и свързва 

изпълнението на отделните служители/ екипи/ отдели с организационните цели и 

очакваните резултати.  

 

Критични фактори за успех 

 Управление на изпълнението 

Управлението на изпълнението установява очакванията относно изпълнението на 

ръководството и отделните служители, оценява постигнатите резултати, държи 

служителите отговорни, и осигурява признание за изпълнението, и подходящи 

стимули, като всички горепесочени параметри са свързани с ключовите цели на 

организацията, очакваните резултати и мисията на организацията.  Включва прилагане 

на механизми за заплащане срещу изпълнение, и обвързване на атестацията на 

служителите с постигнатото при изпълнението, въвеждане и прилагане на стандарти за 

оценка на изпълнението на ръководните служители; обвързване на политиката по 

заплащането с резултатите от дейността на администрацията, разширяване на 

възможностите за прилагане на гъвкаво работно време. Усъвършенстването на 

системата за атестиране включва         обвързване на атестирането с обратната връзка от 

вътрешните и външни клиенти на администрацията за постигане на максимална 

обективност на оценката на изпълнението на длъжността. Мотивиране на служителите 

за постигане на необходимите качество и ефективност на влагания труд се осъществява 

посредством стимулиране на участието на всеки служител в процеса на управление на 

администрацията, постигане на социален статус на държавните служители, 
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съответстващ на определените отговорности и ограничения, подобряване работата в 

екип и на вътрешната и междуведомствена комуникация. 

 

 

 Разнообразие 

Агенцията поддържа среда, която се характеризира с включване на индивидуалните 

различия и респект към потребностите на различни групи от служители.  

 Прилагане на съвременните концепции за управление на качеството в 

областта на управлението на човешките ресурси в държавната 

администрация 

Въвеждане на системите за управление на качеството и на инструментите за постигане 

на организационно съвършенство. Идентифициране и прилагане на добри практики.  

 

 Отношения между служители и ръководен състав  

Взаимодействието между служителите, и ръководството подобрява ефективността и 

ефикасността в организацията, ограничава и намалява броя на споровете, свързани с 

работата, и подобрява общата работна среда, като всички елементи по-горе допринасят 

към подобреното изпълнение и резултати.  

 

Талант 

Агенцията е покрила успешно критичните дефицити/ пропуски за постигане на мисията 

си като е набавила необходимата компетентност, умения и познания, и е постигнала 

значим напредък за преодоляване на всички пропуски.  

 

Критични фактори за успех 

 Анализ на работната сила  

Агенцията идентифицира, чрез систематичен процес,  ключовите позиции за 

реализиране на мисията и компетенциите, необходими за настоящите или бъдещи 

нужди на работната сила, и разработва стратегии да покрие пропуските. Включва 

процедури за функционален анализ и ре-инжинеринг на процесите, използване по 
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подходящ начин на възможностите за използване на информационните технологии и 

приложения, както и на опциите за аутсорсинг.   

 

 Съревнование за таланти 

Агенцията разработва краткосрочни и дългосрочни стратегии и инвестира в хората с 

цел създаването на качествена работна среда, целяща да привлече, придобие, и задържи 

качествените хора. Включва процедури за избор и назначаване на служители, 

регламентиране на връзки с университетите, използване на възможности за стажове.   

Привличане на добри специалисти при пълна заетост 

Проблемът с относително ниското заплащане в държавната администрация, в 

съпоставка с частния сектор и сериозното текучество в българската държавна 

администрация поставя публичния сектор в неблагоприятно положение като 

работодател. В тази връзка, са налице няколко възможно подхода: 

• Длъжности, оградени „с червена линия” 

Обосновка: 

Това се отнася редките случаи, когато организацията съзнателно плаща на даден 

служител възнаграждение, по-високо от максималната основна заплата в съответния 

диапазон. Това може да стане, когато професията се котира високо или когато 

въпросният служител е бил „купен” от организацията срещу високо заплащане или при 

преструктуриране на диапазоните на заплащането, така че на този служител да се 

заплаща повече отколкото длъжността, която той заема. Необходимо е да се приеме 

план от звеното „ЧР” и Оценяващия ръководител, за да може основната заплата на тези 

служители постепенно да се приведе в съответствие с диапазона на платимите 

възнаграждения за един период от, примерно, пет години. Ведомостите за заплати от 

личното досие на този служител се „ограждат в червено”, за да се напомни на 

ръководителя „ЧР” и на Оценяващия ръководител, че това е изключение 

от практиката. Ползата от този вариант е, че диапазоните на заплащане остават 

непроменени, заплатата на въпросния служител съответства в по- голяма степен на 

възнагражденията извън сектора, а изключителният характер на това решение подлежи 

на преразглеждане. 

• Заплащане в паралелни диапазони 

Обосновка: 
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Това е алтернатива на „ограждането с червена линия”.  Този случай визира решение на 

организацията да обособи структура на основните заплати паралелно с действащата 

такава. В тази паралелна структура диапазоните на заплащане са процентно по-високи, 

за да може да бъде привлечен и задържан малък брой служители с ключова важност. 

Ползата от този вариант отново е, че диапазоните на заплащане остават непроменени и 

че индивидуалното заплащане на служителя до голяма степен е съпоставимо със 

заплатите извън администрацията, а изключителният характер на това възнаграждение 

подлежи на преразглеждане. 

На второ място, има някои допълнителни възможности да се привлекат и задържат 

специалистите с високо качество: 

• Проучванията на заплащането, предприети от самата държавна администрация, ако 

все още не са направени извън нея, са един от начините да се съберат данни за 

заплащането и условията в останалите организации и фирми. Тези данни могат да 

подпомогнат държавната администрация да разбере каква е „разликата в заплащането” 

и после да реши в кой сегмент от пазара да установи своите заплати съобразно данните, 

събрани за останалите организации и фирми. Тази практика е позната като намиране на 

“линията на най-добро съответствие”. 

• Интервюта на изхода, провеждани от звената по ЧР с лицата, които напускат 

държавната администрация, също могат да се окажат полезни в събирането на данни за 

мотивите на хората да напуснат. Заплащането понякога се сочи като причина, когато в 

действителност има други фактори, като например естеството на работата, 

отношенията с началника или колегите. 

• Проучванията на нагласите са друг инструмент за набиране на данни както за 

положителните, така за отрицателните нагласи на хората към организацията. 

Макар тук да се засягат предимно заплатите, налице са и други фактори, които 

привличат и задържат персонала. Тук влизат възможността за вземане на почивни дни, 

предизвикателства в сравнение с опита си навън, съпътстващо обучение като 

мотивационен фактор и като признание за индивидуалните потребности на служителя 

от лично и професионално развитие, качество на управлението в организацията, 

добрите условия на работа, служебният микроклимат, офис оборудването, IT-

ресурсите, поощренията в кариерното израстване, командировките извън България, 

участие на семинари, членство в работни групи и комитети, включване в проекти 
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(допълнително заплащане за работа по проекти). В този контекст възможностите за 

кариерно развитие и обучение, развитие на професионални познания и умения и 

повишенията са сред набора от възможностите на Агенцията  да мотивира своите 

служители. 

 

 Развиване на професионалната държавна служба 

Агенцията   създава и прилага правила, които гарантират неутралност на държавната 

служба и намаляване на политическото влияние върху управлението на човешките 

ресурси в администрацията;     засилва социалния диалог със синдикалните и 

професионалните организации на служителите в държавната администрация. Развиване 

на системата за мобилност на служителите.            Изграждане на ефективна и 

прозрачна система за управление на кариерата: посредством осигуряване на       

равнопоставеност на възможностите за развитие в кариерата;    планиране на 

приемствеността. 

 Отчетност 

Решенията на Агенцията относно човешкия капитал са основават  върху планиране, 

основано върху фактите и доказателствата и подходящи процедури на отчетност . 

 

Критични фактори за успех 

 Система за осигуряване на отчетност на човешкия капитал в цялата организация 
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