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ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ  

Брюксел, 26.10.2017 г. 

COM(2017) 632 final 

ANNEX 4 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

към Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно 

правилата, приети от органа по назначаването на всяка институция с цел 

прилагане на Правилника за персонала 

Правила за прилагане в агенциите 

 



 

1 

 

Правилник за длъжностните лица 

1д, 

параграф 

1 

Мерки от 

социален 

характер 

C(2013)4876 относно 

насоки за помощта за 

домашни грижи или 

грижи за болно дете 

 

3 2     43 48 

5 

Видове 

длъжности и 

наименовани

я на 

длъжностите 

C(2013)8979 относно 

видовете длъжности и 

наименованията на 

длъжностите 

 

  41   5 2 48 

C(2016)3214 относно 

функцията съветник 

    37   11 48 

7 Преместване 

C(2009)7839 относно 

определяне на 

правилата за прилагане 

по отношение на 

временното заемане на 

ръководни длъжности 

 

5 25     18 48 

9 Комитет по 

персонала 

Правила за определяне 

на състава и 

функционирането на 

Комитета по персонала 

от 22.10.1997 г. 

C(2016)3323 относно 

правилата за 

прилагане за 

създаване на Комитет 

по персонала 

5 25   13  5 48 

12a Тормоз 

C(2006)1624/3 относно 

защита на личното 

достойнство и 

предотвратяване на 

психическия и 

сексуалния тормоз 

C(2016)6595 относно 

политика за защита на 

личното достойнство 

и предотвратяване на 

психическия и 

сексуалния тормоз 

5 27   4  12 48 

  

                                                            
1 Правилата за прилагане на Правилник за персонала, приети от агенциите преди реформата от 2014 г., са посочени, ако съществува решение на Комисията по този въпрос. 

 

 
 

 

Комисия 
Агенции  

Брой правила за прилагане на 31 декември 2016 г. 

Приети преди реформата от 

2014 г.
1
 

Приети след реформата от 2014 г. 

Няма правило / 

Клауза за 

неучастие 
(включително 

текущи заявления) 

Общо 

Член Предмет 
Съответно правило за 

прилагане на Комисията 
Предварително съгласие 

Аналог на 

правилото на 

Комисията 

Собствени 

правила 
(включително 

текущи заявления) 

Аналогия — чл. 110 

Правило, 

основаващо 

се на 

предварител

но съгласие 

Собствени 

правила, 

различни от 

тези на 

Комисията 
(включително 

текущи 

заявления) 

Прилагане по 

аналогия 

9-месечният 

период не е 

изтекъл на 

31.12.2016 г. 

            



 

2 

 

Правилник за длъжностните лица 

 

12б — 16 

— 17 
Странични 

дейности 

C(2013)9037 относно 

страничните дейности и 

възложенията 

  

 47   1  48 

24a Обучение 

C(2016)3829 Стратегия за 

обучение и развитие 

  
  33   15 48 

C(2016)3855 относно 

обучението по собствена 

инициатива на членовете 

на персонала 

  

  34   14 48 

27—34 Назначаване 

C(2013)8970 Общи 

разпоредби за прилагане 

на критериите, 

приложими за 

класирането в стъпка при 

назначаване 

  

 48     48 

29 
Средни 

ръководни 

длъжности 

C(2016)3288 относно 

средните ръководни 

длъжности 

  

  33   15 48 

40 Отпуск по лични 

причини 

C(2013)9054 относно 

мерки за отпуск по лични 

причини на длъжностни 

лица и неплатен отпуск на 

срочно наети и договорно 

наети служители на ЕС 

C(2015)5320 

относно мерки за 

отпуск по лични 

причини на 

длъжностни лица и 

неплатен отпуск на 

срочно наети и 

договорно наети 

служители на ЕС 

 

 7  37  4 48 

43 Годишен доклад 

C(2013)8985 Общи 

разпоредби за прилагане 

на член 43 и член 44, 

параграф 1 от Правилника 

за длъжностните лица 

C(2015)1513 

относно член 43 и 

член 44, параграф 1 

от Правилника за 

длъжностните лица 

 

 17  31   48 

  

 

 

Комисия 
Агенции  

Брой правила за прилагане на 31 декември 2016 г. 

Приети преди реформата от 

2014 г. 

Приети след реформата от 2014 г. 
Няма 

правило / 

Клауза за 

неучастие 
(включително 

текущи 

заявления) 

Общо 

Член Предмет 
Съответно правило за 

прилагане на Комисията 

Предварително 

съгласие 

Аналог на 

правилото на 

Комисията 

Собствени 

правила 

(включително 

текущи заявления) 

Аналогия — чл. 110 
Правило, 

основаващо 

се на 

предварител

но съгласие 

Собствени 

правила, различни 

от тези на 

Комисията 
(включително 

текущи заявления) 

Прилагане по 

аналогия 

9-месечният 

период не е 

изтекъл на 

31.12.2016 г. 



 

3 

 

Правилник за длъжностните лица 

45 Повишаване 

C(2013)8968 за 

прилагане на член 45 от 

Правилника за 

длъжностните лица 

C(2015)9563 за 

прилагане на член 45 от 

Правилника за 

длъжностните лица 

  15  12 15 6 48 

55 Работно време 
C(2014)2502 относно 

работното време 

C(2015)9562 относно 

работното време   23  21 4  48 

55

a 

Непълно работно 

време 

C(2015)9270 относно 

член 55a от Правилника 

за длъжностните лица и 

приложение IVa 

 

  47   1  48 

 
Дистанционна 

работа 

C(2015)9151 относно 

дистанционната работа 

 
  29   4 15 48 

55

б 

Работа на половин 

щат 

C(2004)1314 относно 

работата на половин 

щат 

 

26 1     21 48 

57 
Годишен отпуск и 

специален отпуск 

C(2013)9051 относно 

отпуските 

 
  48     48 

59

—

60 

Отпуск по болест 

C(2004)1597/11 относно 

отпуска по болест 

 

26 19     3 48 

67

—

68 

Надбавка за 

образование 

C(2013)8971 Общи 

разпоредби за 

прилагане на член 3 от 

приложение VII 

 

  48     48 

71 Пътни разноски 

C(2013)8987 Общи 

разпоредби за 

прилагане на член 8 от 

приложение VII 

 

  48     48 

  

Комисия 
Агенции  

Брой правила за прилагане на 31 декември 2016 г. 

Приети преди реформата от 

2014 г. 

Приети след реформата от 2014 г. 

Няма 

правило / 

Клауза за 

неучастие 
(включително 

текущи 

заявления) 

Общо 

Член Предмет 
Съответно правило за 

прилагане на Комисията 
Предварително съгласие 

Аналог на 

правилото на 

Комисията 

Собствени 

правила 

(включително 

текущи заявления) 

Аналогия — чл. 110 
Правило, 

основаващо 

се на 

предварител

но съгласие 

Собствени 

правила, 

различни от тези 

на Комисията 
(включително 

текущи 

заявления) 

Прилагане по 

аналогия 

9-месечният 

период не е 

изтекъл на 

31.12.2016 г. 

            



 

4 

 

71 Място на произход 

C(2013)8982 Общи 

разпоредби за 

прилагане на член 7, 

параграф 4 от 

приложение VII 

 

  48     48 

71 
Разноски за 

пренасяне 

C(2013)9040 Общи 

разпоредби за 

прилагане относно 

разноските за пренасяне 

 

  47   1  48 

71 

Командировъчни и 

служебни пътни 

разноски 

C(2008)6215 Общи 

разпоредби за 

прилагане относно 

командировките 

 

27 17     4 48 

77 
Прехвърляне на 

пенсионни права 

C(2011)1278 Общи 

разпоредби за 

прилагане на членове 

11 и 12 от приложение 

VIII 

 

24 19     5 48 

86 

Дисциплинарни 

производства и 

административно 

разследване 

C(2004)1588 Общи 

разпоредби за 

прилагане относно 

административните 

разследвания и 

дисциплинарните 

производства 

 

9 31     8 48 

  



 

5 

 
Условия за работа на другите служители 

  

Комисия 
Агенции  

Брой правила за прилагане на 31 декември 2016 г. 

Приети преди реформата от 

2014 г. 

Приети след реформата от 2014 г. 

Няма 

правило / 

Клауза за 

неучастие 
(включителн

о текущи 

заявления) 

Общо 

Член Предмет 

Съответно правило 

за прилагане на 

Комисията 

Предварително 

съгласие 

Аналог на 

правилото на 

Комисията 

Собствени 

правила 

(включително 

текущи 

заявления) 

Аналогия — чл. 110 
Правило, 

основаващ

о се на 

предварит

елно 

съгласие 

Собствени 

правила, 

различни от 

тези на 

Комисията 
(включително 

текущи 

заявления) 

Прилагане 

по аналогия 

9-месечният 

период не е 

изтекъл на 

31.12.2016 г. 

            



 

6 

 

12, параграф 5 

Наемане на 

срочно наети 

служители 

C(2013)9049 относно 

политиките за 

наемане и използване 

на срочно наети 

служители 

  

 6   4 38 48 

15 от УРДС + 

43 от ПДЛ 

Оценяване на 

срочно наети 

служители 

   

11     37 48 

17 + 91 

Отпуск по 

майчинство и 

обезщетение за 

бременност и 

раждане 

C(2013)9020 относно 

отпуска по 

майчинство и 

обезщетението за 

бременност и 

раждане 

  

 48     48 

54 

Прекласиране 

на срочно наети 

служители 

   

18     30 48 

 

Прекласиране 

на срочно наети 

служители по 

2е 

 C(2015)4996 и 

C(2015)9560 относно 

правила за прилагане 

на член 54 от УРДС 

 

2   32  14 48 

56 

Наемане на 

срочно наети 

служители по 

2е 

 C(2015)1457 и 

C(2015)1509 относно 

правила за прилагане 

на член 56 от УРДС 

 

   38  10 48 

79, параграф 

2—90 

Наемане на 

договорно 

наети 

служители 

C(2013)9028 относно 

максималната 

продължителност на 

наемането на 

временен персонал в 

службите на 

Комисията 

C(2016)2421 относно 

неприлагането на 

Решението на Комисията 

относно максималната 

продължителност на 

наемането на временен 

персонал 

 

   26  22 48 



 

7 

 

87, параграф 

3 

Прекласиране на 

договорно наети 

служители 

C(2013)2529 Общи 

разпоредби за 

прилагане на член 

87, параграф 3 от 

УРДС 

C(2015)9561 и 

C(2015)4997 относно 

разпоредби за 

прилагане на член 87, 

параграф 3 от УРДС 

  

15  33   48 

  

87 

Оценяване на 

договорно 

наети 

служители 

C(2014)2226 Общи 

разпоредби за 

прилагане на член 87, 

параграф 1 от УРДС 

C(2015)1456 за 

прилагане на член 87, 

параграф 1 от УРДС и 

член 44, параграф 1 от 

ПДЛ 

 

 11  37   48 



 

8 

 

Легенда 

                                                                                                                                                                     

Правила за прилагане на Комисията, 

приети след реформата от 2014 г. и 

съобщени на агенциите 

                                                                                                                                    

 

Правила за прилагане в 

агенциите, които се прилагат по 

аналогия след реформата от 2014 

г. (чл. 110, параграф 2 от ПДЛ) 

Дерогации след 2014 г. (собствени 

правила или клауза за неучастие, 

включително текущи заявления) 

Хоризонтални предварителни 

съгласия на Комисията 

Правила за прилагане, приети от 

агенциите въз основа на 

предварително съгласие 


