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?
Не, не съм съгласна посоката да е само нагоре. Основният ми мотив е, че целта на
трансформацията е постигането на оптимална длъжностна структура, която ще доведе до
подобряване на работата, а не повишаване на служителя. Предвид предоставянето на
споделени услуги и въвеждането на електронно управление и намаляване, прехвърляне или
отпадане на функции на съответното звено, е напълно възможно определена длъжностна
структура да не е оптимална. В този смисъл опцията трансформиране на длъжност в посока
надолу е вариант за запазване на работата на служителя, макар и на по-ниска длъжност и
спестява разходи за наемането на нов служител, ако титулярът на длъжността приеме да я
изпълнява при новите условия. Разбира се, трансформацията на длъжност от по-високо в
длъжност от по-ниско ниво следва да става само при определени и конкретно изброени
условия, за да не се злоупотребява с нея. Например: отпадане на функции на звеното,
въвеждане на споделени услуги, възлагане на нови функции на звеното, трансформация на
структурата в друг тип (отделяне в самостоятелна адм. структура)и др. подобни.
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?
Мисля, че въпросът е малко подвеждащ  целта не е да бъде повишен някой, а да се намери
подходящия кандидат за нужната длъжност в съответното звено. В случай, че няма такъв
измежду участниците в подбора, той се прекратява. Смятам, че след това длъжността следва
задължително да бъде обявена за заемане чрез конкурс или по мобилност. Защото замисълът
като цяло е да се оптимизира работата на звеното, а не да се повиши служител.
В1.3: Каква следва да е процедурата на следните етапи: предложение до органа по
назначаване, провеждане на подбор, трансформиране и преназначаване?
1. Предложение до органа по назначаване за трансформация на длъжността Х – не е лошо да
има конкретен формуляр/образец.
2. Идентифициране на кръга служители, които отговарят на условията за заемане на
длъжността Х в съответното адм. звено, вкл. тези, които са в командировка, отпуск,
болничен, майчинство. Редно е да се уточни, че тук не бива да се прилага критерият
последно оценка от изпълнението на длъжността, защото лицата никога не са я
изпълнявали, не са оценявани за изискуемите за заемането й знания, умения и
компетентности, но независимо от това те могат да ги притежават.
3. Отправяне на предложение до лицата по т.2 за участие в подбора и провеждане на
подбора.

4. Класиране на кандидатите, писмено съгласие на служителя, класиран на първо място за
преназначаването му на новата длъжност.
5. Преназначаването се извършва след промяна в длъжностното разписание.
6. В случай, че не се намери човек в съответната дирекция, но се намери чрез конкурс или по
мобилност става много интересно какво се случва със заемащия длъжността до този
момент. Реално, ако следваме логиката търсим човек за тази конкретна длъжност, то още
при одобрението за трансформирането й, заемащият я до момента е изправен пред два
варианта: ако отговаря и е пръв в подбора, ок, но ако не отговаря и длъжността се обяви за
заемане чрез конкурс или мобилност – служителят е аут, веднага щом бъде избран
подходящия кандидат. Ако вариантът обявяване на конкурс или мобилност за
трансформираната длъжност не е предвиден, това опорочава модел търся подходящ човек
за конкретната длъжност и най-добре е да е ясно от самото начало.
Тема 2

В2: Какви следва да са критериите за определяне на ключова длъжност?
1. Длъжността е важна за изпълнението на основните функции и стратегическите цели на
съответната адм.структура, вкл. и за звеното, в което се намира. Може да сложат различен
брой точки, които да се присъждат, ако длъжността отговаря на всеки от тези критерии.
2. Ефект върху резултатите от работата на звеното – ранжиране на ефекта: изключителен,
много силен, нормален, слаб и без значителен ефект, за което отново се присъждат точки.
3. Длъжността е специфична и за заемането й трудно може да с намери друг служител с
подобен опит в администрацията - ранжирането може да бъде при следните критерии: няма
обучен заместник, длъжността се заема от конкретния служител повече от 8 години,
служителят излиза в пенсия по 2 години, служителят излиза в майчинство/командирован е
дългосрочно, излиза в дългосрочен болничен и др., за които се присъждат определен брой
точки.
4. Длъжността е специфична и за заемането й трудно може да се намери служител с подобен
опит на свободния пазар – ранжирането може да бъде направено на база следните критерии:
за заемането на длъжността външни кандидати не могат да докажат сходен опит,
заплащането за работа на подобна/сходна длъжност на свободния пазар е повече от 2 пъти
по-високо от средното за длъжността в администрацията и др.
По всеки критерии се присъждат точки като се определя диапазон от точки, който, ако бъде
достигнат, длъжността може да бъде обявена за ключова.
Възможно е да се помисли и за критерии, свързан с нивото по КДА, което заема дадената
длъжност, за което също да се дават определен брой точки.
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?
Следва да се прецизира определението какво се приема за ръководен опит, както и да се
прави разграничение между професионален опит и професионален опит на ръководна
позиция. Считам, че след като оценката е поставила тези ръководни длъжности и някои
експертни в едно ниво, логиката е била за т.нар. 2 пътеки за кариерно развитие: като експерт
и като ръководител и възможността да се преминава лесно от едната в другата пътека, а не
двете пътеки да се отделни и да нямат допирни точки. Ето защо тогава беше застъпена идеята
не само за вертикално движение/израстване по едната пътека, но е за хоризонтално
движение/израстване между двете пътеки.

Считам, че най-коректно е да отпадне изискването за предишен ръководен опит и да се
търсят ръководни умения в кандидатите за тези 2 длъжности. Ръководен опит може да бъде
натрупан не само на ръководна позиция, най-вече при изпълнение на проекти, неформално
лидерство. Множество позиции в частния бизнес макар и да не се озаглавени директор,
начални и т.н. изискват служителя ръководни умения, за да може да ръководи екип от
служители, които са по-ниско от него в йерархията, т.нар. senior длъжности често включват
ръководството на 2-5 човека, а служителят е в ролята на тийм лидер и носи отговорност за
резултатите постигнати от неговия екип. Тези му задължения не намират пряк израз в
наименованието на длъжността, която заема, но могат да бъдат доказани с длъжностна
характеристика на заеманата от него позиция. В този смисъл в администрацията, често има
хора, които влизат в ролята на наставници на млади служители, стажанти, стипендианти и т.н.
и те придобиват ръководни умения докато заемат своите експертни длъжности. Нормативно
наставник е предвиден за стипендиантите в държавната администрация, стажантите по
програмите за студентски стажове , както и при споделеното изпълнение на длъжност по чл.
84а, от ЗДСл. За периода 2012-2017 г. статистиката показва, че наставници на стажанти са
били над 700 служители в държавната администрация (общо по ТПО и СПО). Техният опит
придобит при условието на наставничество следва да бъде зачетен като ръководни умения,
разбира се при определени условия. Наставничеството на 1 човек годишно или на 2 години не
е доказателство за наличието на такъв. Наставничеството на над 10 стажанта годишно, в
продължение на поне 3 години обаче е сериозна предпоставка служителят да развие и
придобие ръководни умения и те да бъдат отчетени.
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?
Смятам, че трябва да има минимални критерии, които да са разписани като се остави
възможност на администрацията да допълни и свои при нужда в случай, че длъжността е
специфична. Минималните критерии ще гарантират все пак някакво ниво, праг, който следва
да преминат всички кандидати: изискване за ранг, професионален опит и събеседване според
мен могат да бъдат такива.
В4.2: Какви други критерии за извършване на подбор при постоянна мобилност
предлагате?
Нямам допълнителни предложения, но смятам, че оценката на изпълнението не може да
бъде обективен критерий при подбора и не е добре да се прилага, защото служителят е
оценен за изпълнението на друга длъжност в друга администрация, от друг ръководител.
Други

В5: Други предложения и коментари, извън зададените в документа теми?
1. Необходимо е да се помисли за случаите, когато в процедурата по вътрешен подбор не се
канят служители, които са в отпуск по майчинство/бащинство или са командировани
временно. Напълно възможно е те да решат да се върнат по-рано на работа в съответната
администрация, ако им бъде предоставена възможност да заемат друга по-висока
длъжност. Предлагам да бъде въведен изричен текст, че следва в процедурата по подбор
следва да бъдат поканени всички служители, които отговарят на условията за вътрешен
подбор независимо дали в момента са на работа, защото това ги поставя в по-неизгодно
положение от останалите и представлява дискриминация спрямо тях.

2. Друга важна тема, която заслужава внимание е връщането на работа на служители, които
са в отпуск по майчинство/бащинство или са били в дългосрочен болничен. При
завръщането им на работа много често те нямат поставена оценка на изпълнението на
длъжността от последното оценяване, защото са били в законоустановен отпуск. Но при
наличие на средства за увеличение на заплатите на всички служители в дадена
администрация и взето такова решение, тези служители са пряко дискриминирани, поради
липсата на оценка от последно оценяване и съответно няма да получат увеличение на
заплатите си. Предложението ми е на тези служители да бъде признавана последната
оценка, която са получили за оценка от последното оценяване и на тази база да може за
им бъде увеличена заплатата.
3. Подобен е и казусът с гореспоменатите служители, когато ръководителя на съответното
адм. звено има желание те да бъдат повишени. Поради факта, че те нямат оценка от
последното годишно оценяване, се налага служителите да чакат между 1 календарна
година и 1 година и 6 месеца, за да получат такова, в зависимост от момента на връщането
им на работа. В случая на служителите, които се завръщат от майчинство/бащинство става
дума за млади и служители, които подари тези ограничения губят мотивацията си за
работа и са поставени пред избора да се примирят или да напуснат държавната
администрация. В същото време е факт, че младите служители до 29 г. в държавната
администрация представляват едва около 10 процента от всички служители. Считам, че
мерки в посока преодоляване на дискриминирането на тези служители са възможни и
особено належащи с оглед възрастовата структура на администрацията като цяло,
необходимостта от квалифицирани и мотивирани служители и т.н.
4. В допълнение към т. 3 – когато е видно, че служител ще излезе в отпуск по
майчинство/бащинство или в дългосрочен отпуск, или дългосрочна командировка и има
отработени 6 месеца през съответната календарна година често той остава без оценка,
защото изискването на наредбата е годишната оценка да бъде поставена в определени
срокове. Когато служителят излезе в отпуск по майчинство или за отглеждане на дете и ще
отсъства 1, 2 или 3 години, той реално остава без оценка. Предложението ми е, тези
служители да бъдат оценявани преди излизането им в отпуск/болничен или
командировка, за да не бъдат ощетявани. Положението се усложнява, когато те не могат
да бъдат оценени при завръщането си, защото ръководителят им е напуснал. Така те
търпят негативните последствия, а законодателят не е предвидил в нормативната база
разрешение на техните казуси. Следва да се регламентира отговорността на
ръководителите при непопълнени и неподписани формуляри за оценка, защото
негативите се понасят от служителите.
5. По отношение на трансформацията не става ясно дали трансформацията може да бъде
само с едно ниво нагоре/надолу или с повече нива и може ли експертна длъжност да се
трансформира в ръководна или обратното, в случаите, когато има промени в
дирекциите/отделите/секторите например. Може ли да се трансформира длъжност по
СПО в ТПО или обратното и при какви условия. При трансформирането на длъжност
допуска ли се преместването й в друг отдел в същата дирекция, респективно сектор в
същия отдел? Трансформират ли се длъжности на служители, които съвместяват
длъжности, заместват, временно са преназначени или са по мобилност? Трансформира ли
се длъжност в ключова и при какви условия, в този случай служителят, ако отговаря остава
ли или ще се прави подбор? При трансформирането на длъжност ще важи ли годишната
оценка, която е получил служителя за изпълнението на предходната длъжност или ще

започва да тече нов период за оценка? Трансформирането на длъжност основание ли е за
повишаване на възнаграждение на служителя?
6. При временно преместване в същата администрация по чл. 82а, от ЗДСл не е ясно, когато
изтече определения срок и лицето се завърне на предходната си длъжност, как се
определя заплатата му.

