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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0035/2010, внесена от A.S., с ирландско гражданство, относно 
неговото предложение за ново законодателство, което има за цел 
подобряване прозрачността на процедурите за подбор на длъжностните 
лица на Европейския съюз и за гарантиране на равни възможности за 
всички кандидати

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията моли Европейския парламент да обмисли предлагането на 
ново законодателство, което има за цел подобряване прозрачността на процедурите за 
подбор на длъжностните лица на Европейския съюз и за гарантиране на равни 
възможности за всички кандидати. Според него подобно законодателство следва да 
предвижда класиране на успешните кандидати по индивидуален ред на заслуги  и 
назначаването на работа да се извършва по този ред. Вносителят също така подчертава, 
че документите с отговорите на въпросите от проведени конкурси следва да се 
публикуват, за да се избегне сегашното положение, когато някои кандидати имат 
достъп до тях, а други – не. Той също така настоява да се забрани на длъжностните 
лица, които пряко участват в процедурите за назначаване на работа в ЕС, да участват в 
обучението на бъдещи кандидати. Вносителят твърди, че въпросите, повдигнати от 
него, независимо от тяхната важност, не са посочени като повод за безпокойство в 
последния годишен доклад, изготвен от Службата за подбор на персонал на 
Европейските общности (доклад за 2008 г.). Той твърди, че е необходимо да се 
подобрят настоящите процедури, за да се спазят разпоредбите на новия Договор от
Лисабон относно равенството.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 април 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Петицията

В писмо по електронната поща, получено на 15 септември 2008 г. в Генералния 
секретариат на Комисията, съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския 
парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи 
на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията вносителят на петицията поиска 
достъп до въпросите от определени тестове за предварителен подбор на хартиен 
носител, както и до въпросите от определени писмени изпити от предишни конкурси, и 
поиска тези въпроси да бъдат направени достъпни за обществеността.

Европейската служба за подбор на персонал (ЕПСО) реши да отхвърли напълно 
неговото първоначално заявление, вследствие на което вносителят подаде 
потвърдително заявление в Генералния секретариат на Комисията. В отговор на 
потвърдителното заявление беше получен частичен отказ на достъп. Предоставен беше 
достъп до документацията, послужила като основа за някои въпроси от писмените 
изпити. За сметка на това беше отказан достъп до съдържанието на въпросите от 
тестовете за предварителен подбор и писмените изпити.

Вносителят на петицията настоява пред ЕП да бъде прието ново законодателство, което 
да предвижда следните четири мерки:

- При конкурсите за публичната служба на Европейския съюз резервният списък трябва 
да подрежда имената на издържалите конкурса по индивидуален ред на заслуги, а 
институциите да бъдат задължени да назначават длъжностни лица в съответствие с този 
ред.

- ЕПСО трябва да бъде правно задължена да публикува въпросите от тестовете и 
изпитите на хартиен носител за всички конкурси, при които на кандидатите е било 
разрешено да запазят съдържанието на тези въпроси, дори ако те са били включени 
отново в базата данни за компютъризираните тестове.

- Членовете на конкурсната комисия не трябва да имат правото да участват в каквито и 
да било обучения на кандидати за конкурсите, със или без заплащане, било то преди, по 
време на или след мандата им като членове на конкурсната комисия, тъй като 
предвидената от ЕПСО 12-месечна забрана се оказва недостатъчна; тази забрана за 
участие в обучения на кандидати трябва да обхваща и служителите на ЕПСО.

- При назначаването институциите трябва да бъдат задължени да прилагат прозрачна 
процедура, за да се избегне всяка възможност за покровителство и лобиране.

В подкрепа на тези искания вносителят на петицията изтъква следните аргументи:

 Тестовете и изпитите на хартиен носител, които са били използвани в 
предишни конкурси и чието съдържание е било разрешено да бъде 
запазено от съответните кандидати, вече се разпространяват свободно.
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 Фактът, че ЕПСО отказва публичен достъп до тези тестове и изпити на 
хартиен носител поставя в неравностойно положение кандидатите, които 
не са близки до институциите.

 Членовете на конкурсната комисия нерядко водят обучения за подготовка 
на кандидати за конкурси на ЕПСО.

 Кандидатите, които са близки до институциите или свързани с тях, имат 
предимство пред останалите, или защото получават по-лесно старите 
тестове и изпитни работи, за да се подготвят, или защото са 
единствените, които могат да посещават обученията, повечето от които 
се организират в близост до институциите, или защото, в процеса на 
назначаване, имат привилегирован достъп до информация относно 
свободните работни места в институциите.

 Програмата за развитие на ЕПСО (ПРЕ) не предвижда мерки за промяна 
на тази ситуация на неравностойно третиране; тъкмо напротив, 
повторното използване на въпросите от тестовете и изпитите от страна на 
ЕПСО позволява на кандидатите, които имат достъп до тези въпроси, да 
постигат по-високо ниво на успеваемост на конкурсите в сравнение с 
останалите кандидати.

 Вносителят на петицията подчертава, че той не настоява за достъп до 
включени в база данни въпроси от компютъризирани тестове, чието 
съдържание не се предоставя на кандидатите.

Вносителят добавя 9 приложения към петицията си.

Забележки на Комисията

Що се отнася до първото искане: задължение да се публикуват резервните списъци и 
издържалите конкурса да се назначават според индивидуалния ред на заслуги, 
определен от конкурсната комисия

Понастоящем правната рамка на конкурсите е установена в Правилника за 
длъжностните лица на Европейските общности и приложение III към него. Член 5 от 
приложение III към правилника постановява, че при приключване на дейността си
„конкурсната комисия съставя списък на подходящи кандидати (…), по възможност 
списъкът съдържа два пъти повече имена от броя на конкурсните длъжности.“ От 
тази разпоредба следва, че присъствието в резервен списък дава възможност за 
назначаване като длъжностно лице, но по никакъв начин не гарантира такова 
назначаване в институциите.

Освен това, при създаването на ЕПСО генералните секретариати на институциите 
основателки приеха, с административно решение от 25 юли 2002 г., споразумение 
относно общите принципи на хармонизираната политика за подбор и назначаване и 
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принципите за използване на списъците с подходящи кандидати1 (по-долу 
„споразумението между генералните секретариати“).

Съгласно принцип 3, параграф 5 от споразумението между генералните секретариати:
„Списъците с подходящите кандидати по правило се състоят от три до четири 
групи по успеваемост. Във всяка група имената на кандидатите се подреждат по 
азбучен ред и институциите имат пълна свобода на избор. Принципно кандидатите 
от втора група и от следващите групи могат да бъдат назначени едва след тези от 
първа (…) Въпреки това е възможна дерогация от този общ принцип, в случай че тя е 
надлежно обоснована и оправдана с оглед на специфичните нужди от конкретни 
профили на всяка една от институциите и общите принципи, установени в член 27 от 
правилника.“

Обратно на това, което твърди вносителят на петицията, институциите са предвидили 
назначаването да става по реда на заслуги. Този ред на заслуги обаче не е 
индивидуален, а по групи по успеваемост, за да се дадат на институциите 
дискреционни правомощия да търсят сред издържалите конкурса лица, които отговарят 
на определени критерии (например, специфичен професионален профил, владеене на 
език или определена компетентност), необходими за конкретно работно място.

Комисията е на мнение, че този принцип за използване на резервните списъци 
установява добър баланс между, от една страна, задължението да се вземат предвид 
заслугите на издържалите конкурса съгласно оценката, която конкурсната комисия е 
дала на тяхното представяне, каквото е желанието на вносителя на петицията, и, от 
друга страна, определена степен на свобода, която следва да се предостави на 
институциите, да назначават онези от издържалите конкурса, чийто профил отговаря в 
най-голяма степен на конкретно свободно работно място. Това широко правомощие за 
преценка не е произволно, а трябва да бъде обосновано от интереса на службата и от 
целите на назначаването на длъжностни лица, посочени в член 27 от правилника.

Обратно на това, което твърди вносителят на петицията, ПРЕ предвижда в това 
отношение мерки, чиято цел е да направят процедурата за назначаване още по-
прозрачна. В новата система на конкурсите, която ЕПСО въведе, след като преминат 
през център за оценяване, неуспелите кандидати, издържалите конкурса, както и самите 
институции ще получат поотделно паспорт на компетенциите, който ще съдържа 
подробна информация за оценката на конкурсната комисия за всяка една от търсените 
от институциите компетенции и който ще даде възможност на институциите да 
мотивират предпочитането на определен кандидат пред останалите за дадено работно 
място.

По тези причини Комисията счита, че действащите разпоредби осигуряват добър 
                                               
1 Споразумение между генералните секретариати на Европейския парламент, на Съвета, 
на Комисията, секретаря на Съда на Европейските общности, генералните секретариати 
на Сметната палата, на Икономическия и социален комитет, на Комитета на регионите 
и представителя на Омбудсмана, относно общите принципи на хармонизираната 
политика за подбор и назначаване и принципите за използване на списъците с 
подходящи кандидати
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баланс между отчитането на заслугите на кандидатите и дискреционните правомощия, 
предоставени на институциите по време на назначаването, които са в интерес на 
службата. Задължението при назначаването да се следва само индивидуалният ред на 
заслуги би ограничило непропорционално правото на преценка на институциите при 
назначаването на длъжностни лица.

Що се отнася до второто искане: налагане на правно задължение на ЕПСО да 
публикува на хартиен носител всички въпроси от тестовете и изпитите от предишни 
конкурси, при които кандидатите са можели да запазят документите с въпросите.

Вносителят на петицията подчертава, че той не настоява за публично разгласяване на 
включени в база данни въпроси от компютъризирани тестове, чието съдържание не е 
било предоставено на съответните кандидати. Следователно той признава 
поверителността на тези въпроси; Комисията освен това припомня, че тя беше призната 
и от съдебната практика в решението по дело F-2/02, Matos Martins/Комисия, точки 36 и 
178. Жалбоподателят все пак уточнява, че той настоява за достъп единствено до 
въпросите, които са били използвани по-рано на хартиен носител.

Комисията желае преди всичко да направи разграничение между старите въпроси от 
тестове за предварителен подбор на хартиен носител и старите въпроси от писмени 
изпити. И в двата случая е било позволено съдържанието им да бъде запазено от 
кандидатите.

Относно тестовете за предварителен подбор на хартиен носител Комисията подчертава 
на първо място, че след въвеждането на компютъризирани тестове и на един засилен 
етап на предварителен подбор в контекста на ПРЕ, самият характер на тези тестове е 
изцяло променен. В това отношение бяха въведени нови тестове, като тестове за 
абстрактно мислене и/или за преценка на ситуация, като паралелно с това отпадна 
тестът за познанията за Европейския съюз. Комисията счита, че възможността 
кандидатите да се възползват от предишни тестове за предварителен подбор на хартиен 
носител не дава особено предимство на кандидатите, които ги притежават, в сравнение 
с другите кандидати.

Комисията припомня също така, че що се отнася изключително до тестовете за 
когнитивни способности, а не за познания, евентуалните предимства от придобиването 
на опит чрез интензивни обучения или упражнения в този тип тестове са крайно 
ограничени. При сегашната ситуация упражняването ще позволи на кандидатите 
единствено да преодолеят евентуални опасения и/или по-добре да разпределят времето 
си при този вид тестове. При всички случаи обаче упражняването с помощта на стари 
тестове на хартиен носител вече не отговаря на реалните условия на изпита при новата 
система.

Комисията споделя загрижеността на вносителя на петицията, че трябва да се осигури 
равно третиране по отношение на достъпа до въпросите. Затова, в рамките на 
прилагането на ПРЕ, новият формуляр за записване включва интерактивен тест, който 
предоставя на кандидатите индивидуална обратна връзка (резултатите не се 
визуализират от ЕПСО), с цел самооценка и упражняване. Целта на този тест, който е 
достъпен за всички кандидати, е да им даде възможност да се запознаят предварително 
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с нивото си на представяне спрямо изискваното по време на конкурса. Това е важно 
нововъведение в полза на равното третиране на кандидатите, тъй като по този начин 
всички могат да разберат как да се подготвят за конкурса, независимо дали са близки 
до институциите или не. Освен това, тази система за самооценка скоро ще бъде 
разширена с включването на по-голям брой въпроси в интерактивния тест, така че той 
да наподобява в по-голяма степен реалните условия на изпита.

Основните критики на вносителя на петицията се отнасят до повторното използване в 
базата данни на ЕПСО на въпроси, които по-рано са били предоставени на кандидатите.
В действителност използваната в момента база данни вече не съдържа нито един 
въпрос от предишни тестове на хартиен носител. ЕПСО актуализира редовно базата 
данни, като прибавя нови въпроси, адаптира старите и премахва временно или 
окончателно някои от тях. Така съдържанието на базата данни се променя 
непрекъснато благодарение на тази редовна актуализация.

Въпреки това отказът на всеобщ достъп до старите въпроси на хартиен носител се 
дължи на факта, че тези въпроси биха могли евентуално да бъдат пуснати повторно в 
употреба при някои процедури за подбор на договорно наети служители или при 
тестове, организирани от агенциите.

В сегашната ситуация възможността да се осигури достъп на обществеността до някои 
въпроси от предишни тестове за предварителен подбор се определя за всеки отделен 
случай с оглед на гореизложените аргументи. 

Що се отнася до въпросите от писмените изпити и от въпросниците с избор от няколко 
отговора на хартиен носител, които се използват за оценяване на познанията в 
конкретна област, основният аргумент, който изтъква вносителят на петицията в 
подкрепа на искането си за задължителното им публично огласяване, изглежда отново 
се основава на факта, че някои по-близки до институциите кандидати имат лесен 
достъп до съдържанието на тези стари въпроси, което им дава възможността да се 
подготвят по-добре за конкурсите и да постигнат по-високо равнище на успеваемост.

Комисията желае да припомни значителните промени, внесени в процедурата.
Предвидената в ПРЕ и приложена от ЕПСО нова система на конкурсите включва 
център за оценяване, където тестовете се основават на определен брой общи 
компетенции, които са част от рамката на компетенциите, одобрена от всички 
институции. В този нов контекст тежестта на познанията в конкретна област вече не е 
решаваща за успешното преминаване на конкурса. Изхождайки от принципа, че 
изискваните документи и дипломи вече удостоверяват определено равнище на 
познания в конкретна област, институциите решиха, че оценяването на тези познания 
чрез изпит вече не трябва да има решаваща тежест за успешното преминаване на 
повечето конкурси.

Характерът на изпитите се промени и специфичните познания вече ще бъдат 
проверявани чрез работа по казус от съответната област. Останалите елементи от 
центъра за оценяване (упражнение в група, устна презентация и структурирано 
интервю) имат за цел да проверят общите компетенции. Така например, в конкурса 
EPSO/AD/177/10 (обявлението за който беше публикувано в ОВ C 64 A от 16.3.2010 г.), 
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раздели 2 и 4 от обявлението съдържат следното пояснение: от 0 до 20 точки за 
специфичните компетенции в съответната област – изискван минимум: 10 точки; от 0 
до 10 точки за всяка една от осемте общи компетенции – изискван минимум 3 точки за 
всяка компетенция и 50 точки от 80 възможни за осемте общи компетенции.

Старите писмени изпити и въпросници в съответната област вече няма да са от полза за 
подготовката на кандидатите за оценяването на общите им компетенции, които имат 
решаваща тежест за успешното представяне на кандидатите при настоящата система на 
ПРЕ. Комисията уточнява, че при избора на новата система институциите са действали 
законосъобразно, тъй като определянето на характера и оценяването на изпитите е 
тяхно право съгласно член първи, параграф 1, буква д) от приложение III към 
Правилника за длъжностните лица.

Освен това, предвид характера на изпитите според новата система на конкурсите, 
всеобщият достъп до старите въпроси няма да допринася за равното третиране както 
при тестовете за предварителен подбор на хартиен носител, така и при писмените 
изпити. Тъй като изпитите вече са с различен характер и формат, представянето в 
съответната област вече няма решаваща тежест за успешното преминаване на конкурса.
За сметка на това, подобен всеобщ достъп ще лиши ЕПСО от значителен ресурс и ще 
навреди на процеса на взимане на решения от страна на конкурсната комисия, тъй като 
не е изключено ограничен брой въпроси, в частност при някои много специфични 
профили, да могат да бъдат пуснати отново в употреба и използвани повторно като 
модел или референция за разработването на нови въпроси при някои процедури за 
подбор.

Комисията счита, че балансът между принципа на прозрачност и нуждата ЕПСО да 
разполага със значителен резерв от въпроси ще може да бъде постигнат чрез 
индивидуално преценяване на всяко отделно искане за достъп, както е предвидено 
понастоящем в Регламент 1049/2001.

Що се отнася до третото искане: налагане на забрана на членовете на конкурсната 
комисия и на служителите на ЕПСО да участват в обучения на кандидати

Преди всичко следва да се уточни, че служителите на ЕПСО не организират обучения 
на кандидати.

Основните критики на вносителя на петицията се отнасят до участието на членове на 
конкурсната комисия в обучения на кандидати, по-конкретно и в повечето случаи 
организирани от синдикатите. Според него това е в ущърб на равните възможности и 
независимостта на конкурсната комисия.

Понастоящем ЕПСО изисква от институциите да не предлагат за членове на конкурсни 
комисии длъжностни лица, чието участие в обучения би могло да предизвика конфликт 
на интереси. Освен това, членовете на конкурсната комисия подписват декларация за 
поверителност, в която заявяват, че в рамките на предходната година не са водили 
обучения и няма да го направят в годината след края на техния мандат в конкурсната 
комисия. В тази декларация членовете на конкурсната комисия поемат също 
ангажимента да спазват поверителния характер на своята работа.
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Вносителят на петицията счита, че ограничението от една година на горепосочената 
забрана не е достатъчно, и настоява да бъде прието законодателство, което да налага 
пълна забрана върху участието на членове на конкурсната комисия в обучения на 
кандидати, със или без заплащане, провеждани на частни начала или в рамките на 
тяхната синдикална или друга дейност. С превантивна цел тази забрана трябва да 
обхване и служителите на ЕПСО.

В това отношение Комисията съзнава, че членовете на конкурсната комисия, както и 
служителите на ЕПСО, не трябва да участват в обучения на кандидати. Доказателство 
за това е фактът, че служителите на ЕПСО не участват в такива обучения и че ЕПСО 
изисква от членовете на конкурсната комисия да подпишат гореспоменатото заявление 
при своето назначаване.

Действащата правна рамка на членове 11а и 12б от Правилника за длъжностните лица 
предвижда случаи на конфликти на интереси, в които длъжностните лица трябва да 
избягват да се занимават с определена дейност, и случаи, в които е необходимо 
предварително разрешение от администрацията, за да може да се упражнява външна 
дейност, със или без заплащане.

С оглед на това, Комисията споделя мнението, че участието на членове на конкурсната 
комисия (и хипотетично на служители на ЕПСО) в обучения на кандидати за конкурси 
не е уместно. Действащата правна рамка обаче, както и мерките, прилагани от ЕПСО 
при назначаването на членовете на конкурсната комисия, осигуряват добър баланс 
между различните интереси.

Твърдението на вносителя на петицията, че кандидатите, които са посещавали често 
обучения, провеждани от бивши членове на изпитни комисии, имат по-високо ниво на 
успеваемост в конкурсите от останалите кандидати, се основава на субективно 
възприемане на фактите, което само по себе си не е достатъчно да оправдае приемането 
на ново законодателство. Характерът на тестовете е такъв, че подготовката вече не е от 
значение при оценяването, което се основава на компетенциите. Тестовете за 
познанията за Европейския съюз, които преди можеха да поставят в по-изгодна 
позиция кандидатите, близки до институциите, вече отпаднаха.

Що се отнася до четвъртото искане: при назначаването институциите трябва да 
бъдат задължени да прилагат прозрачна процедура, за да се избегне всяка 
възможност за покровителство и лобиране.

Всеки издържал конкурс е доказал, че притежава необходимите квалификации, за да 
бъде назначен като длъжностно лице на институциите на Европейския съюз, и е успял 
да премине през система за подбор при изключително голяма конкуренция.
Автобиографиите на всички издържали конкурса са достъпни за всички институции, 
които искат да назначат някой от тях, и така всеки един има равни шансове да бъде 
назначен.

Всяка институция трябва да реши кой от издържалите конкурса притежава търсеното 
от нея съчетание от компетенции, за да бъде назначен на свободно работно място, и 
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всяка институция разполага със значителна свобода на преценка в това отношение. В 
същото време, на никой от издържалите конкурса не може да се забрани да заяви своя 
интерес към конкретно работно място или служба.

Въпреки това, за да подобрят прозрачността относно свободните работни места в 
институциите и съзнавайки факта, че трябва първо да проучат дали дадено свободно 
работно място може да бъде попълнено с прехвърлянето на длъжностно лице, което 
вече работи в институция, европейските институции в момента обмислят възможността 
да предоставят на издържалите конкурси достъп до определени обявления за свободни 
работни места.

Заключение

Взимайки предвид тези съображения, Европейската комисия счита, че равните 
възможности на кандидатите и прозрачността на процедурите са достатъчно добре 
гарантирани с прилагането на действащите разпоредби и че не е необходимо ново 
законодателство в тази област.


