РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Н АР О Д Н О С Ъ Б Р АН И Е
Проект
ЗАКОН
за изменение и допълнение на
Закона за подпомагане на земеделските производители
(Обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г., изм. и доп., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и
113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр.
18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г.,
бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г. и бр. 12 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 18, ал. 3 се изменя така:
(3) За изпълнителен директор може да бъде назначено лице, което има не
по-малко от 10 години професионален опит в областта на земеделието, или
опит в управление на публични или корпоративни структури. Изпълнителният
директор се назначава след провеждането на конкурс, организиран от
председателя на управителния съвет. Изпълнителният директор е член на
управителния съвет по право.
§ 2. В чл. 29 ал. 1 се отменя.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. (1) В едномесечен срок от влизане в сила на този закон трудовите
правоотношения на служителите от фонд „Земеделие”, които изпълняват
функции на длъжност, определена за заемане от държавен служител в
съответствие с определените с устройствения правилник структура и числен
състав, се преобразуват в служебни правоотношения по реда на § 36 от
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).
(2) Служителите, които към момента на влизане в сила на този закон
заемат по трудово правоотношение длъжности, определени за заемане по
служебно правоотношение, и не отговарят на изискването за професионален
опит, могат да продължат да работят по трудово правоотношение и се
назначават като държавни служители при придобиване на минималния
професионален опит, необходим за заемане на длъжността. Срокът не може
да бъде по-дълъг от 3 години.
(3) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и
не се компенсират с парични обезщетения.
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МОТИВИ
към проекта на Закон за изменение и допълнение
на Закона за подпомагане на земеделските производители
Със Закона за подпомагане на земеделските производители са
регламентирани отговорните функции на Държавен фонд „Земеделие” във
връзка с подпомагане на земеделските производители и усвояване на
средствата от фондовете на Европейския съюз.
За реализирането на тези функции е необходима професионална и
политически неутрална администрация, което може да се гарантира чрез
статута на държавния служител.
С настоящия законопроект се предлага въвеждането на статута на
държавния служител в Държавен фонд „Земеделие”. По този начин ще се
установят ясни критерии, свързани с изискванията за необходимия
професионален опит, който трябва да притежават служителите и ще се
постигне стабилност на служебните правоотношения, която да гарантира
безпристрастно изпълнение на задълженията. Като допълнителна гаранция за
професионализъм при новите назначения ще се реализират задължителни
конкурси.
Тази стъпка е в отговор и на констатациите на Европейската комисия за
тясното приложно поле на статута на държавния служител и на препоръките
за неговото разширяване, особено за администрации, ангажирани с усвояване
на средствата от фондовете на Европейския съюз.
Във връзка с чл. 19, ал. 5 от Закона за администрацията са определени
изискванията за професионален опит към изпълнителния директор на фонд
„Земеделие”, а именно - минимум 10 години опит в областта на земеделието
или опит в управление на публични или корпоративни структури.
Във връзка с въвеждане на статута на държавния служител в преходните
разпоредби е установен редът за преназначаване на служителите на
ръководни длъжности и на експертите с аналитични и контролни функции по
служебно правоотношение.
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