Въпросник по т. 3 „Въпроси за обсъждане“
от Консултационния документ за обсъждане на промени в подзаконовите нормативни
актове в областта на държавната служба

Тема 1
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?
Да
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?
В случай, че никой не бъде повишен не би следвало да има трансформация на длъжност.
Т.е. доклад за приключване на процедурата от ръководител на административно звено до
орган по назначаването.
В1.3: Каква следва да е процедурата на следните етапи: предложение до органа по
назначаване, провеждане на подбор, трансформиране и преназначаване?
Доклад от ръководителя на административното звено до органа по назначаването за
одобрение за провеждане на процедура по подбор на заета длъжност – за колко броя
длъжности, мотиви. Провеждане на подбора след одобрен доклад от органа по
назначаването. Съгласие на държавния/те служител/и за преназначаване. Доклад от
непосредствен ръководител до органа по назначаването за приключилата процедура по
подбор и предложение за трансформация и преназначаване. Изменение на длъжностното
разписание. Преназначаване на служителя/ите.
Тема 2

В2: Какви следва да са критериите за определяне на ключова длъжност?
Освен общи критерии би следвало да се остави възможност за определяне на критерии в
съответната администрация според вида на дейността й, политиките, които изпълнява,
както и индивидуални качества на служители доказани в процеса на работа в
администрацията. Това би могло да се заложи във вътрешни правила на съответната
администрация.
Общи критерии биха могли да бъдат: принос към общите цели на администрацията,
доказан опит и професионализъм, оценка от поне 5 ръководителя на административни
звена в администрацията (анкета между всички ръководители); последни 5 получени
оценки за изпълнение на длъжността; оценка от служители на експертни длъжности;
ангажираност на длъжността и към други административни структури (хоризонтално и
вертикално).
Тема 3

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?
НЕ! И двете длъжности са от ръководно ниво и функциите им са ръководни. В
Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) са заложени в Ръководно ниво. В

чл. 13, ал. 2 от Закона за администрацията изрично е записано, че длъжностите в
администрацията се делят според функциите, които се изпълняват, а именно ръководни
експертни и технически.
Същото важи и за Наредбата за прилагане на КДА. Следователно е необходим ръководен
опит или ранг.
За пример ще посоча, че не би било допустимо „младши експерт“, който им 5 години опит
като младши експерт да може да бъде назначен на длъжност началник на отдел или сектор
без да има ръководен опит. Същото важи и за длъжностите специалист по трудово
правоотношение придобити в администрацията да се признаят за професионален опит при
кандидатстване на конкурс за ръководна длъжност началник на отдел или сектор.
Достатъчно е, че при придобит необходим ранг за ръководна длъжност от държавни
служители е допустимо допускане за заемане на ръководна позиция.
Доказано в практиката е, че допусне ли се изключение от правилото, лавинообразно следва
мултиплициране на заобикаляне на нормативните изисквания и търсене на „вратички“ в
закона.
В случай, че се допусне назначаване на длъжностите „началник на отдел“ и „началник на
сектор“ без ръководен опит, те биха получили ранг за длъжността и по-лесно биха
достигнали минимален ранг за заемане на по-високи длъжности като „директор“ и „главен
секретар“, а това вече би било рисково и още една отворена врата за достигане на високи и
желани позиции без професионален опит.
Тема 4

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?
Препоръчвам да се остави постоянната мобилност да е решение на органа по назначаване и
същият да не бъде ограничаван в рамки и процедури, защото постоянната мобилност е
свързана с индивидуално доказани качества и професионализъм от конкретни държавни
служители. Всеки орган по назначаването би могъл да разпише процедура във вътрешни
правила или в заповедта за обявяване на мобилност да заложи различни критерии според
вида длъжност, функциите на административното звено и т.н.
В4.2: Какви други критерии за извършване на подбор при постоянна мобилност
предлагате?
Това трябва да е решение на органа по назначаване и да е свързано с работата на администрацията,
административното звено и необходимостта от привличане на служител в конкретен момент.
Критериите са строго индивидуални за различните администрации!
Други

В5: Други предложения и коментари, извън зададените в документа теми?
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