
Висшите публични назначения 
в изпълнителната власт

Анализ на нормативната рамка и институционалната 
практика при назначаването на ръководителите на 

структури в публичната администрация



Фокус: Агенциите към 
изпълнителната власт в 
България

 Колко и какви структури има в изпълнителната
власт, които не са част от министерствата

 С какво се занимават те и какви бюджети
разпределят

 Кои са ръководителите на тези структури

 Как се контролират и отчитат

 Как се назначават

 Независими ли са
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БРОЙ ПРОМЕНИ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА 
АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ ПО ГОДИНИ

Борисов 1 /27.07.2009 - 13.03.2013 г./ Райков 
/13.03 - 29.05.2013 г./

Орешарски 
/29.05.2013 -
06.08.2014 г./

Близнашки 
/06.08 - 07.11.2014 г./

Янев 1 
/12.05 - 16.09.2021 г./
Янев 2 
/16.09 - 13.12.2021 г./

Петков 
/13.12.2021 -
02.08.2022 г./

Борисов 2 
/07.11.2014 - 27.01.2017 
г./

Герджиков /27.01 - 04.05.2017 г./

Борисов 3 /04.05.2017 - 12.05.2021 г./

Значителни натрупвания на смени на ръководители на структури има през 2009 г., 2013 г., 2017 г. и 2021 г., а само до юли 

месец на 2022 г. те са 22 на брой.



 Ордолиберализъм/неолиберализъм 

„Почти всяка дейност на държавата се представя като кариеризъм,

а въвеждането на нова публична услуга – като целяща разширяване

и окопаване на държавните служители в администрацията“

К. Крауч за теорията за обществения избор

 Висша държавна служба

 Нов публичен мениджмънт и нови предизвикателства пред 

мениджърите 

 Отчетност и независимост

РАЗВИТИЕ НА
АГЕНЦИФИКАЦИЯТА 

Дефиниция: организация (ведомство), част от

публичната администрация, която е структурно

отделена от правителството или от звено в министерство

с отговорности за осъществяване на обществени задачи,

като например регулация, надзор, контрол, издаване на

разрешителни за дейности, доставка на услуги, прилагане на

политики, санкциониране и др. ОИСР

 Глобализация и публична администрация



ОСНОВНИ МОДЕЛИ В 

ЕВРОПА ЗА 

НАЗНАЧАВАНЕ НА 

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА 

ЦЕНТРАЛНИТЕ 

ОРГАНИ НА ВЛАСТТА

ПОЛИТИЧЕСКИ НАЗНАЧЕНИЯ НА ВАР

НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ ЗА ПОДБОР И 
НАЗНАЧЕНИЯ НА ВАР

СПЕЦИАЛИЗИРАНА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР, 
НАЗНАЧЕНИЕ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ВАР



Критерии за оценка Методи за оценка

Общ и специфичен професионален опит Преглед на референции (препоръки)

Специфични умения за конкретната ръководна длъжност Оценка по автобиография или въпросник относно трудовия стаж

Професионална квалификация и компетентност
Проверка на представянето (в конкретна работна среда) за 

определен срок (например 3 години назад)

Образователна степен Интервю(та)

Гражданство Писмен тест

Чисто съдебно минало Практически казус

Личностен тест

Разработване, представяне и защита на концепция /доклад/ есе за 

управление

НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ КРИТЕРИИ И МЕТОДИ ЗА 
ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВАТА НА КАНДИДАТИТЕ (ЕВРОПА)



НАЗНАЧЕНИЯТА НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА СТРУКТУРИ 
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВНИ АГЕНЦИИ ДЪРЖАВНИ КОМИСИИ 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ 
АГЕНЦИИ

АДМИНИСТРАТИВНИ 
СТРУКТУРИ, СЪЗДАДЕНИ С 
НОРМАТИВЕН АКТ, КОИТО 
ИМАТ ФУНКЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА 
С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
ТЕРИТОРИАЛНИ 

АДМИНИСТРАЦИИ



 образование (придобито
висше образование с
минимална образователно-
квалификационна степен
„магистър“);

 гражданство (да е български
гражданин);

 професионален опит (изисква
се опит в съответната област,
но без да се определя неговата
продължителност);

 липса на осъждане (лицето да
не е осъждано за умишлено
престъпление от общ
характер, освен ако е
реабилитирано).

чл. 19, ал. 5, 6 и 7 от Закона за 
администрацията

ОБЩИ И МИНИМАЛНИ 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
ОРГАНИТЕ НА 
ЦЕНТРАЛНАТА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСT



ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 
ПРАВОМОЩИЯТА

Тази разпоредба дава много 
голяма свобода на 
съответния орган по 
назначаването да сменя 
определен ръководител на 
административна 
структура, без да е 
необходимо да се мотивира 
за взетото решение.

Според чл. 19а, ал. 2 от ЗА 
правоотношенията с разглежданите 
органи на централната изпълнителна власт 
могат да бъдат прекратени без предизвестие
от органа, който ги назначава, съответно 
определя, по негова преценка. 



Някои проблемни области:

 Припокриване и дублиране на функциите на
държавните агенции с някои функции,
изпълнявани също и от министерствата.

 Недостатъци в осъществяването на
координацията с МС.

 Ограничен капацитет за разработване на
политики.

 Липса на парламентарен контрол.

 Липса на критерии, предхождащи решението
за създаване на агенция, и пр.

(Джилджов, Ал. Демократичност, 
децентрализация, самоуправление, 2019)

ДЪРЖАВНИ АГЕНЦИИ



 Основен модел за определяне на

ръководителите на държавните агенции –

политически назначения (единствен

допълнителен критерий е политическото доверие

и съгласие с правителствените цели и програма).

 Допълнителни изисквания (главно за

професионален стаж и забрана за двойно

гражданство) има за по-малко от половината.

 Мандатността, определена за част от

ръководителите на държавни агенции, не

оказва влияние върху политическите решения

за кадрови промени.

НАЗНАЧАВАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА 
ДЪРЖАВНИ АГЕНЦИИ – ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ

Пример за това е ДАНС, където от 2009 г. до 

днес се сменят петима председатели, като само 

един се задържа на поста повече от две години 

(общо 6 години и два месеца).

За избора на председател на НСИ е обявена 

и проведена конкурсна процедура.



В институционалния модел на структурата и

организацията на централната

администрация на държавните агенции е

определена специфична политическа роля –

основните им функции са свързани с

разработването на политики.

Това дава допълнителни основания да се изисква

прецизиране на процедурата за подбор и

назначаване, като съществен елемент е да се

представи визия за дейността и развитието на

съответната административна структура и

някаква форма на управленска програма – т.е.

чрез назначението да се възлага постигане на

минимални цели и резултати.

НАЗНАЧАВАНЕ НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА 
ДЪРЖАВНИ АГЕНЦИИ –
ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ



 Основен модел за определяне на 
ръководителите на държавните комисии -
политически назначения

(особеност – мандатността дава срочност на

назначенията, различна от тази на МС).

 Допълнителни изисквания има за членовете на 
две от държавните комисии (главно за трудов 
стаж и по отношение на състава). 

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ДЪРЖАВНИ 
КОМИСИИ – ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ

Практиката показва, че мандатът не 
ограничава правителствата да правят 

кадрови промени



Силен дисбаланс между непряко изборните
(тези, които се избират изцяло или частично от
НС) и назначаемите (в случая това са
държавните комисии) органи с основно
регулаторни функции.

При първите се предпоставя възможност за
прилагане на конкурентен принцип при
избора. Същият принцип е редно да се
прилага и при определянето на членовете на
държавните комисии.

Може да се ползва моделът на т.нар. формални 
политически назначения, при който има 
предварително определени и оповестени критерии и 
изисквания за заемане на позицията и МС избира 
измежду кандидати, предложени след предварителен 
подбор.

НАЗНАЧАВАНЕ НА 
ЧЛЕНОВЕ НА ДЪРЖАВНИ 
КОМИСИИ – ОБОБЩЕНИЯ 

И ИЗВОДИ



КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

ОБЩО: 8 СТРУКТУРИ

КЪМ МИНИСТЕРСТВА 

ОБЩО: 40 СТРУКТУРИ

За тези администрации ЗА не съдържа обща изрично описана процедура за избор на 
ръководителя – такава е описана в съответния за всяка от тях специален нормативен акт

Само за част от тези структури са въведени допълнителни изисквания към ръководителите, 
различни от тези по чл. 19, ал. 5, 6 и 7 от ЗА

Основен модел за определяне на ръководителите на административните структури –
политически назначения

АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ, СЪЗДАДЕНИ С 
НОРМАТИВЕН АКТ, КОИТО ИМАТ ФУНКЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ 



НАЗНАЧАВАНЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ, 
СЪЗДАДЕНИ С НОРМАТИВЕН АКТ, КОИТО ИМАТ ФУНКЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ (КЪМ МИНИСТЕРСТВА)

 При около 2/3 от разглежданите 40 органа назначенията са политически без специфични

изисквания.

 За останалите 1/3 от органите съществуват допълнителни конкретни изисквания за заемане на

съответната длъжност:

• За минимален стаж в точно определени професионални области (10 години – при 8 от

административните структури; 5 години – при една);

• За заемане на академична длъжност – хабилитация, или научна степен – при три от

административните структури (като за ФНИ има и редица други изисквания); и пр.

 За някои от разглежданите органи не са посочени конкретни допълнителни изисквания, но те се

определят със заповед на съответния министър (например Националният институт за недвижимо

културно наследство). За определянето на ръководителите на двата института към министъра на

външните работи също има допълнителни изисквания (част от публичната обява)



 За петима от изпълнителните директори 
е определен 5-годишен мандат 
(мандатността не оказва влияние върху 
решенията за кадрови промени)

НАЗНАЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ 
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ АГЕНЦИИ

Агенция по вписванията – от 2009 г. насам

ръководителите се задържат на поста от

няколко месеца до близо 3 години

 Общата процедура за назначаване е регламентирана в чл. 54, ал. 5 от ЗА – договорът с

изпълнителния директор на изпълнителната агенция се сключва, изменя и прекратява от министъра,

към който е създадена, съгласувано с министър-председателя.

 Изпълнителните директори на 23 от общо 32 изпълнителни агенции се назначават по

регламентираната процедура. За тях няма и допълнителни изисквания за заемане на

длъжността.

 За ръководителите на шест изпълнителни агенции са предвидени допълнителни изисквания,

като е фиксиран минимален стаж в областта (5 год. за 5 от ИА и 7 год. за една ИА)

 След преминаване на конкурс – две от ИА.



 Ръководните длъжности се заемат след преминаване на конкурс

(изключение са областните дирекции „Земеделие“, за чиито директори не е регламентирана 

конкурсна процедура)

 При специализираните териториални администрации, които са структури към 

министерства, допълнителни изисквания за заемане на длъжността са предвидени 

само за ръководителите на регионалните здравни инспекции (3 год. стаж след 

придобиване на специалността и квалификация по здравен мениджмънт)

 За заемане на ръководната позиция при специализираните териториални 

администрации (структурите към Изпълнителната агенция по горите) има 

изисквания за придобитото лесовъдско висше образование и за продължителността 

на стажа по специалността

НАЗНАЧАВАНЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ АДМИНИСТРАЦИИ
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ВРЕМЕТРАЕНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ 

СТРУКТУРИ

В периода от началото на 2009 г. до 15 юли 2022 г. общо 313 души са ръководители на 90 
органа



Най-много промени
Бюджет – разходи

за 2021 г. в хил. лв.
Структура Брой промени

Държавен фонд „Земеделие“ 13 370879

Изпълнителна агенция по горите 11 29647

Изпълнителна агенция по околна среда 11 22612 

Държавна агенция за българите в чужбина*

*От 5.05.2022 г. е преобразувана в Изпълнителна агенция за българите в чужбина към 

министъра на външните работи

10
1118

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ 10 14617

Агенция по вписванията 9 31983

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 9 6215 

Агенция „Митници“ 8 137687

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” 7 Няма информация

БРОЙ ПРОМЕНИ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ ПО СТРУКТУРИ 

(1 ЯНУАРИ 2009 Г. – 15 ЮЛИ 2022 Г.)



Брой промени на ръководители на органи по структури 
(1 януари 2009 г. – 15 юли 2022 г.)

Най-малко промени
Бюджет – разходи

за 2021 г. в хил. лв.
Структура

Брой 

промени

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ 1 3047

Държавна агенция за научни изследвания и иновации*

* Създадена през 2020 г. и закрита през 2022 г. На нейно място се създава

Министерството на иновациите и растежа.

1 8566

Национален компенсационен жилищен фонд*

* Закрит през 2022 г.
1 Няма информация

Национален инспекторат по образованието 1 1038

Национален център за информация и документация 1 3716

Национален военноисторически музей 1 Няма информация

Централен регистър на особените залози 1 1009

Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и

железопътния транспорт
1 754

Агенция за качеството на социалните услуги 1 3000

Фонд „Социална закрила“ 1 5819



 Фрагментирана структура на администрацията, което води до дублиране и припокриване на функции, 
затрудняват се координацията и изпълнението на секторните и хоризонталните политики, създават се 
предпоставки за преразход на публични ресурси (Стратегия за развитие на държавната администрация 
2014 – 2020 г.)

 В повечето случаи назначаването и освобождаването на ВАР се осъществява без обосновани мотиви и е 
силно политизирано 

 Като цяло липсват специално разработени механизми за подбор и назначения на органите на 
изпълнителната власт

 За повечето от административните структури не се предвиждат специфични изисквания

 Малко са позициите, които се заемат на конкурентен принцип – чрез провеждане на конкурс, оценяване 
на представена концепция или визия за развитие на администрацията, и пр.

 Регистрира се дефицит и по отношение прозрачността и публичността на процедурите по назначаване

 Мандатността, определена за част от ръководителите на административни структури, не оказва влияние 
върху политическите решения за кадрови промени. Сега съществуващата обща законова рамка на 
практика обезсмисля мандатността на ВАР.

 Не е публичен процесът на отчет и контрол, както и какви текущи цели постигат, в рамките на мандата 
си или времето, което заемат позицията, мениджърите. 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ



Тази презентация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Българския институт за правни инициативи и при никакви обстоятелства
не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и
Оператора на Фонд Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg

Български институт за правни инициативи

София 1000

ул. „Г. С. Раковски“ № 132а

www.bili-bg.org

Проектът „Граждански мониторинг на публичните назначения – стратегически инструмент за
добро управление“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия
на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Граждански мониторинг на публичните
назначения – стратегически инструмент за добро управление“ е да се очертаят възможности за
противодействие на продължаващото овладяване на държавните институции чрез структурирането
на механизми за осветляване на назначенията на ръководителите на еднолични или колективни
органи, избирани парламента или правителството, базирани на методи за наблюдение на процедури
по публични назначения.

www.appointmentsboard.bg
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