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1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАЦИЯ
1.1. Въведение:
В настоящия консултационен документ са поставени въпроси, които следва да се уредят в
подзаконовите нормативни актове в областта на държавната служба във връзка с
привеждането им в съответствие с измененията и допълненията на Закона за държавния
служител (ДВ, бр.57 от 2016 г.).
Необходимо е също да се усъвършенстват отделни разпоредби в подзаконовата нормативна
рамка, по прилагането на които е установена разнородна практика в администрациите,
създаваща предпоставки за нееднакво третиране на държавните служители.
1.2. Цели на консултацията:
Обществената консултация e предварителна, като има за цел да информира представителите
на звената по управление на човешките ресурси в държавната администрация, както и други
заинтересовани страни във връзка с изготвянето на проекти на подзаконови актове,
регламентирани в Закона за държавния служител. Канят се всички заинтересованите страни да
дадат мнения, предложения и коментари по въпросите, поставени в секция 3 на настоящия
формуляр. Чрез промените в подзаконовите актове ще бъдат уредени условията и реда за
прилагането на новите механизми, предвидени в ЗДСл, както и ще бъде избегнато
противоречивото тълкуване на някои правни норми от различни администрации.
Получените предложения ще бъдат публикувани, съгласно т. 1.3.
Проектите на изготвените подзаконови нормативни актове ще бъдат публикувани за
обществени консултации на по-късен етап, за срок от 30 дни, съгласно изискванията на чл. 26
от Закона за нормативните актове.
1.3. Консултационен процес:
Обществената консултация се открива за 14 дни, като стартира на 29 септември 2017 г.
Консултационният документ ще бъде публикуван на Портала за обществени консултации
www.strategy.bg за периода на консултацията. Всички заинтересовани страни ще могат да
направят предложения по следните начини:
Портал за обществени консултации: възможност за публикуване на коментари (изисква се
регистрация)
Eлектронна поща: v.novakova@government.bg
Официален път: адрес: гр. София, ПК 1594, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 1. Писмата да
се адресират до директора на дирекция „Модернизация на администрацията“
Обратна връзка: След приключването на обществената консултация предложенията, получени
по всички канали ще бъдат отразени в справка, която ще бъде публикувана на Портала за
обществени консултации.
1.4. Причини за срок, по-кратък от 30 дни:
Не е приложимо.
1.5. Релевантни документи и нормативни актове:
 Стратегия за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. (СРДА 2014-2020 г.);
 Пътна карта за изпълнението на СРДА 2014-2020 г.;
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 Закон за администрацията (ЗА);
 Закон за държавния служител (ЗДСл);
 Класификатор на длъжностите в администрацията (КДА);
 Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА);
 Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители (НДХДСл);
 Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната
администрация (НУРОИСДА);
 Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА).
2. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
Елементите, относно които са необходими конкретни предложения, са в следните области :
1. Критерии и процедури при трансформиране на длъжност
Съгласно нормативната уредба за държавната служба, държавният служител може да бъде
преназначен на друга длъжност в същата администрация, ако отговаря на условията за
назначаване и е изразил предварително писмено съгласие за заемането й. Заемането на повисока длъжност се извършва чрез конкурентен подбор, в който могат да участват служители
от административното звено, в което е длъжността или от няколко административни звена.
Служителите, участващи в подбора трябва да отговарят на определени условия, съгласно чл.
30, ал. 1 и 2 от НУРОИСДА.
До влизането в сила на измененията в ЗДСл от 2016 г. преназначаването на по-висока
длъжност се извършваше само при условие, че длъжността е свободна. С новата редакция на
чл. 82, ал. 3 от ЗДСл се създаде възможност заемането на по-висока експертна длъжност да се
осъществява и чрез трансформиране на заета експертна длъжност. Критериите за
трансформиране на длъжност следва да бъдат определени с НПКДА.
Трансформирането е насочено към постигането на оптимална длъжностна структура, която ще
доведе до подобряване на работата. Това произтича от нормативно установеното задължение
администрацията да планира и изпълнява дейността си по начин, който води до постигане на
висок обществен резултат при възможно най-икономично използване на ресурсите. Органът
на власт като ръководител на съответната администрация има задължение да утвърди
длъжностно разписание, включващо такива конкретни длъжности в отделните структурни
звена, които могат да осигурят адекватното изпълнение на целите и на възложените функции.
Изграждането на оптимална длъжностна структура изисква да се определят такива длъжности,
които да отговарят на специфичните потребности на отделната администрация и на
конкретното структурно звено. За целта е необходимо да се направят анализ и оценка на
длъжностите и проектиране на необходимите такива, като за всяко структурно звено се
установи: кои са конкретните длъжности, необходими за постигане на настоящи и бъдещи
цели и задачи; необходима ли е промяна в съществуващите длъжности; какви други
длъжности са необходими; от какви длъжности няма нужда повече. Анализът на длъжностите
е процес на събиране, систематизиране и оценяване на информация за задълженията,
отговорностите, изискванията за различните длъжности и е необходим не само, когато има
промени в стратегията и политиките, респ. във функциите, но и в случаи, когато са установени
недостатъчно добри резултати от работата, неефективно използване на работното време,
ниска или прекомерна работна ангажираност на някои служители и т.н. Проектирането на
длъжности е процес на определяне и описание на съдържанието на конкретните задължения,
отговорности, взаимовръзки и изисквания, които ги характеризират и се документира в
длъжностни характеристики.
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Основните въпроси при трансформирането на длъжност в звено, в което няма незаети
длъжности, са свързани с начина на определяне на новата длъжност и с последиците за
служителите, в случай че в резултат на проведения подбор органът по назначаване вземе
решение да не се извърши повишаване в длъжност.
Критериите за трансформиране на заета длъжност и процедурите, при които ще се
осъществява подбора за заемането й бяха обсъждани с представители на звената по
управление на човешките ресурси в държавната администрация в рамките на работна група
към Съвета за административната реформа (САР), но не беше постигнато съгласие по тях, с
изключение на въпроса за обхвата на подбора, който се предлага да се осъществява само в
рамките на конкретното структурно звено.
Елементите относно трансформирането на заета длъжност, за които е малко вероятно да
настъпят промени след обществената консултация, са: спазването на водещия принцип за
изграждане на оптимална длъжностна структура и ограничаване на обхвата на подбора в
рамките на структурното звено, в което е длъжността.
В секция 3, раздел 1 са поставени въпросите за обсъждане, по които се очаква да бъдат
дадени конкретни предложения.
2. Критерии за определяне на ключови длъжности
С промените в ЗДСл от 2016 г. беше въведена дефиниция на ключова длъжност в
администрацията (§ 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗДСл) – длъжност, определена от
органа по назначаването, изпълнението на която оказва съществено влияние за постигането на
стратегическите цели и осъществяването на оперативните дейности в съответната
администрация. Заемането на ключова длъжност се извършва чрез подбор при условия и по
ред, определени с наредба на Министерския съвет.
Определянето на ключови длъжности е необходимо във връзка с осъществяването на
приемственост в администрацията чрез прилагане на механизма за споделено изпълнение на
длъжност (чл. 84а от ЗДСл). Определената за ключова длъжност може да бъде изпълнявана за
срок, не по-дълъг от 6 месеца, при условията на споделено изпълнение едновременно от:
държавен служител, който е заемал същата длъжност до прекратяване на служебното му
правоотношение поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или
когато му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от
Кодекса за социално осигуряване (наставник) и от служител, определен чрез подбор по чл. 82,
ал. 3 от ЗДСл да заеме длъжността и изразил предварително писмено съгласие да участва в
споделеното изпълнение (приемник). Приемникът изпълнява досегашната си длъжност и
споделената длъжност при условията на вътрешно съвместителство, а след прекратяването на
споделеното изпълнение наставникът получава половината от основната си заплата преди
пенсионирането.
Необходимо е да бъдат разработени общовалидни критерии за определяне на ключови
длъжности, които да са приложими за всички административни структури. Интерес ще
представлява и мнението на заинтересованите страни дали е необходимо да се поставя
ограничение относно броя на ключовите длъжности в дадена административна структура или
структурно звено.
Елемент, за който е малко вероятно да настъпят промени след обществената консултация е
обхватът от длъжностни нива, в които могат да бъдат определени ключови длъжности в
съответната административна структура – във всички ръководни нива и в най-високото
експертно ниво.
В секция 3, раздел 2 са поставени въпросите за обсъждане, по които се очаква да бъдат
дадени конкретни предложения.
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3. Зачитане на професионален опит при заемане на ръководни длъжности
Професионалният опит, като алтернатива на ранга е едно от минималните изисквания за
заемане на длъжност в администрацията. Съгласно НПКДА, длъжност в администрацията е
нормативно определена позиция, която се заема по служебно или по трудово
правоотношение, въз основа на определени изисквания и критерии, свързана е с конкретен
вид дейност на лицето, което я заема, и се изразява в система от функции, задължения и
изисквания, утвърдени с длъжностна характеристика. Освен с изискванията за заемане на
определена длъжност, професионалният опит е свързан и с определянето на индивидуалните
основни месечни заплати на служителите.
В администрацията съществува разнородна практика относно зачитането на професионален
опит при заемането на ръководни длъжности, особено в случаите, когато става дума за такива
от най-ниските ръководни нива – началник на отдел и началник на сектор. Има случаи, в които
за заемането на тези длъжности в някои администрации се търси изцяло ръководен опит,
позовавайки се на функциите на ръководните длъжности, съгласно чл. 5 от НПКДА. В други
администрации, в които се прилага противоположен подход, се приема, че изискването само
за ръководен опит ограничава кръга на потенциалните кандидати, фаворизира кандидати
извън администрацията, но най-вече – автоматично изключва участието на младите
служители, постъпили в администрацията на експертна длъжност, особено в случаите, когато
длъжността е предвидена за заемане чрез конкурентен подбор. Това ограничаване на
възможностите им за кариерно развитие се отразява изключително силно върху мотивацията
за работа в държавната администрация.
Съгласно НПКДА, разпределянето на длъжностите по длъжностни нива е в зависимост от
необходимите знания и умения за осъществяване функциите на длъжността, свободата на
вземане на решения, влиянието на взетите решения и уменията за работа с хора. В
Класификатора на длъжностите в администрацията, четири от длъжностните нива (5, 6, 7 и 8)
съдържат както ръководни длъжности, така и експертни длъжности с аналитични и контролни
функции, което означава, че от гледна точка на критериите за разпределяне на длъжности в
длъжностните нива, те са оценени еднакво. Освен това, компетентностната рамка за
служителите на ръководни длъжности, съгласно НУРОИСДА, която се използва както при
оценяването, така и при подбора на служители, съществено се различава от тази за висши
държавни служители. Рамката за служители на ръководни длъжности съдържа следните
компетентности: управленска, работа в екип, комуникативна, ориентация към резултат, фокус
към клиента и професионална, т. е. само една от общо шест изисквани компетентности е тясно
свързана с изпълнението на ръководни функции. Също така, съгласно НДХДСл, длъжностната
характеристика съдържа раздел „Области на дейност“, в който се групират описаните преки
задължения и се формулират няколко основни области на дейност, като това е в предвидено
предимно за служители с ръководни функции.
Относно зачитането на професионалния опит при заемане на ръководни длъжности е
необходимо в структурите на държавната администрация да бъде установена практика, която
да не създава предпоставки за нееднакво третиране на държавните служители, работещи в
различни администрации.
Елемент, за който е малко вероятно да настъпят промени след обществената консултация е по
отношение зачитането на професионален опит на длъжностите за висши държавни служители.
В секция 3, раздел 3 са поставени въпросите за обсъждане, по които се очаква да бъдат
дадени конкретни предложения.
4. Критерии и процедури извършване на подбор при постоянна мобилност
С промените в ЗДСл от 2016 г. беше усъвършенстван въведеният още през 2006 г. механизъм
за т. нар. „постоянна мобилност“ (чл. 81а от ЗДСл), замислен от една страна като възможност
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за кариерно развитие на държавните служители, а от друга – като средство за подобряване на
институционалния капацитет в структурите на държавната администрация. Държавен
служител, който работи в една администрация и едногодишният срок за изпитване е изтекъл,
може да бъде назначен в друга администрация без провеждане на конкурс за длъжността, ако
отговаря на условията за нейното заемане. Назначаването се извършва след сключване на
писмено споразумение между определения да заеме длъжността служител и органите по
назначаването на двете администрации. Всички длъжности, които се заемат по мобилност, се
обявяват в информационен портал за мобилност и са публично достъпни. Обявата съдържа
длъжността, минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за
нейното заемане, необходимите документи, мястото и срокът за подаването им, който не
може да бъде по-кратък от 10 дни. Въведено е задължение за извършване на подбор при
наличие на повече от един кандидат.
По отношение на критериите за извършването на подбор има предложения те да бъдат
идентични на критериите за осъществяване на конкурентен подбор, а именно – годишната
оценка на изпълнение на длъжността, не по-ниска от „Изпълнението напълно отговаря на
изискванията; притежаваният ранг; бъдещият потенциал за развитие на служителя, отразен
във формуляра за оценка; писмен изпит, ако е преценено за необходимо; събеседване за
преценка на професионалните и деловите качества.
Спорен въпрос е дали годишната оценка на изпълнението следва да бъде отделен критерий за
извършване на подбор при постоянна мобилност, при положение, че в подбора участват
кандидати от различни администрации и няма гаранция относно стандартите, прилагани при
годишното оценяване.
В секция 3, раздел 4 са поставени въпросите за обсъждане, по които се очаква да бъдат
дадени конкретни предложения.
3. ВЪПРОСИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ
В1.1:Съгласни ли сте, че предвид принципа за последователно повишаване в държавна
служба, заложен в чл. 36, ал. 2 от ЗДСл, заета длъжност може да се трансформира само
в следващата по-висока?
В 1.2: Имайки предвид, че при проектирането на новата длъжност не се предопределя
коя е длъжността, която ще бъде трансформирана, тъй като фокусът на промяната е
свързан с необходимостта от нова длъжност, какви да са последиците, в случай че никой
от участниците в подбора не бъде повишен?
В1.3: Каква следва да е процедурата на следните етапи: предложение до органа по
назначаване, провеждане на подбор, трансформиране и преназначаване?
В2: Какви следва да са критериите за определяне на ключова длъжност?
В3: Следва ли в нормативната уредба изрично да се уреди, че за заемане на длъжностите
„началник на отдел“ и „началник на сектор“ не се изисква ръководен опит?
В4.1: Следва ли критериите за извършване на подбор при постоянна мобилност да
бъдат: притежаваният ранг; бъдещият потенциал за развитие на служителя, отразен
във формуляра за оценка; писмен изпит, ако е преценено за необходимо; събеседване за
преценка на професионалните и деловите качества?
В4.2: Какви други критерии за извършване на подбор при постоянна мобилност
предлагате?
В5: Други предложения и коментари, извън зададените в документа теми?
4. ДОКУМЕНТИ, СЪПЪТСТВАЩИ ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ЧЛ. 26 ОТ ЗНА
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