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?
Повишаването в държавна служба касае служител, не длъжност. Трябва ясно да се
регламентират случаите, в които може да се осъществява подобна трансформация. Следва
да се регулира, че могат да се трансформират само длъжностите от предходното по-ниско
ниво от нивото на обявената в подбора длъжност.
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?
Най-чисто откъм процедури би било, ако същият завърши без последици и длъжностното
разписание остане в стария си вид. До реална трансформация да се стига само в случаите,
когато има одобрен кандидат.
По същият начин стои въпросът и ако никой не изяви желание да участва в подбора.
В1.3: Каква следва да е процедурата на следните етапи: предложение до органа по
назначаване, провеждане на подбор, трансформиране и преназначаване?
Конкретната процедура следва да се регулира във вътрешните правила за управление на
човешките ресурси на съответната администрация.
Тема 2

В2: Какви следва да са критериите за определяне на ключова длъжност?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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. Тези въпроси следва да бъдат уредени във вътрешните правила на съответната
администрация.
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?
ДА
В4.2: Какви други критерии за извършване на подбор при постоянна мобилност
предлагате?
Професионален опит
Други

В5: Други предложения и коментари, извън зададените в документа теми?
1. По отношение на подборите следва да се регулира нормативно възможността в даден подбор
да участват и служители, заемащи длъжности от по високо или същото длъжностно ниво.
Практиката показва, че при обявяване на подбор за длъжност в дадено структурно звено, без
същият да е ограничен в рамките на звеното а и не само, желание за участие в него изявяват
и служители от други звена на по-високи или на длъжности от същото длъжностно ниво. За
тях това не се явява повишаване в длъжност, дори обратното, но следва да се регулира
правото им на избор, както и възможността органът по назначаване да подбере найподходящия кандидат за конкретна длъжност.
2. Да се регулира какво възнаграждение следва да получава служител, чийто срок на временно
преназначаване в същата администрация изтече и той заеме предишната си или друга
равностойна длъжност.
3. Да се разпише процедура за случаите попадащи в хипотезата на чл.16а, ал. 4. Кое
правоотношение е основното, какво се случва ако някоя от страните реши да го прекрати и
др.

