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?
Подкрепяме придържането към принципа за последователно повишаване в държавна служба
и трансформирането на заети длъжности в следващата по-висока.
Предлагаме трансформирането на заета длъжност да е възможно и за целите на
преминаване от едно звено в друго при запазване на длъжностното ниво.
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?
Да се предложи конкретна целенасочена програма за развитие на служителите в съответните
дефицити на компетентност до покриване на изискванията на проектираната нова длъжност.
Като възможност да се допуска разширяване на обхвата на подбора с необходимите ротации.
В1.3: Каква следва да е процедурата на следните етапи: предложение до органа по
назначаване, провеждане на подбор, трансформиране и преназначаване?
Предлагаме в закона да залегне изискване да се разпише и утвърди от органа по назначаване,
вътрешна за всяка организация процедура, обхващаща дейностите по всички етапи на
подбора. Добра практика може да се предложи от НАП.
Тема 2

В2: Какви следва да са критериите за определяне на ключова длъжност?
Ключовите длъжности са конкретни професионални и организационни роли.
Критериите за определяне на ключовите длъжности следва да са общи и специфични.
Дефинирането на специфични критерии за ключовост подпомага процеса на идентифициране
на ключовите длъжности в структурните звена, тъй като те логически насочват към хората,
които извършват тези дейности и съответно към техните професионални и организационни
роли. Впоследствие, специфичните критерии за ключовост се използват за извеждането на
компетентностните модели на ключовите длъжности.
Общите критерии за ключовост са едни и същи за всички структурни звена. Предварително се
дефинират и се използват за унифицирана оценка на нивото на ключовост на длъжностите.
Общи критерии за ключовост:
1.
Длъжността е критично важна за изпълнението на функциите на структурното звено
2.
Длъжността е критично важна за постигането на целите на структурното звено
3.
Длъжността има директно влияние върху резултатите на структурното звено
4.
Длъжността изпълнява някои специфични и важни задачи, които никой друг не може
да изпълнява
5.
Длъжността изисква високо специализирани знания и умения, които могат да се

придобият само чрез продължително учене
6.
Длъжността изисква специфичен и значителен практически опит в администрацията,
който не може да бъде заменен с обучения
7.
Има дефицит от такива специалисти на пазара на труда и длъжността трудно може да
бъде запълнена чрез външен подбор
8.
Длъжността има концентрирани ключови знания в основни и стратегически области за
структурата и организацията
9.
Длъжността изисква високо ниво на доверие, визионерство и лидерство
10.
Длъжността има пряко и косвено влияние върху изпълнение на стратегическите цели
на организацията, мотивацията на служителите, екипния дух и синергия.
Освен тях предлагаме още два общи критерия, които са с особена степен на важност. Това са:
1.
Длъжността е критично важна за изпълнението на основните функции на
организацията
2.
Длъжността е критично важна за постигане на стратегическите цели на организацията.
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?
Да, това са най-ниските ръководни длъжности и е достатъчно кандидатите да имат нужния
експертен опит, теоретична подготовка и потенциал за развитие на ръководни умения.
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?
Предлагаме задължителните критерии за извършване на подбор при постоянна мобилност да
са: притежаваният ранг; писмен изпит, ако е преценено за необходимо; събеседване за
преценка на професионалните и деловите качества.
Бъдещият потенциал не винаги бива отразяван във формуляра за оценка.
В4.2: Какви други критерии за извършване на подбор при постоянна мобилност
предлагате?
Предлагаме като задължителни критерии, освен притежаваният ранг; писмен изпит, ако е
преценено за необходимо; събеседване за преценка на професионалните и деловите
качества да бъде включен и професионалният опит. Ако се преценени за необходимо от
приемащата организация, да има възможност да се изискват и оценки от годишно оценяване.
Други

В5: Други предложения и коментари, извън зададените в документа теми?
1. Да се прилагат разпоредбите на закона за определяне на резерви след проведен конкурс и
при процедурата за провеждане на конкурентен подбор.
2. Във връзка с чл. 15, ал. 3 от закона:
Да се предвиди възможност назначените по чл. 15 след проведен конкурс служители /в т.ч. и
класираните като резерви/ да могат да заемат титулярна длъжност от същото длъжностно
ниво преди да е изтекъл срокът им за изпитване и преди да имат годишна оценка от
последното оценяване в същата администрация. След преназначаването срокът за изпитване
да продължи да тече. Мотивите за предложението произлизат от практиката до момента, в
която има случаи на издържали конкурс кандидати, които се справят успешно с работата, в тях
са вложени средства за обучения, но поради завръщане на заместваните от тях служители се

налага правоотношението им за бъде прекратено поради ограниченията, заложени в чл. 15,
ал. 3, когато не е изтекъл изпитателният им срок и все още не са оценени в дадената
администрация. В същото време има необходимост от заемане на освободени
междувременно щатни бройки /поради пенсиониране, напускане и др./
3. Предлагаме при провеждане на конкурс за висши държавни служители, при преценка да се
използва като метод инструмент Център за оценка/Център за развитие.
Във връзка с предоставения ни за становище Консултационен документ и поставените в тази
връзка въопроси, изразяваме становище, както следва:
4. Считаме, че измененията и допълненията на Закона за държавния служител /ЗДСл/, обн. ДВ,
бр. 57 от 22.07.2016 г. в голяма степен оправдаха очакванията за подобряване на
обективността и качеството на конкурсите в държавната администрация, осигуряване на
прозрачност при преминаването от една администрация в друга, ограничаване на
многократните замествания по вътрешно съвместителство, усъвършенстване на правната
рамка по отношение на съществуваща вече регламентация и пр. Същевременно така се
допринесе в голяма степен за утвърждаване на основните принципи при изпълнението на
държавната служба, прогласени в чл. 18 от ЗДСл - законност, отговорност, стабилитет, както и
на прозрачността и обективността в работата на държавната администрация като цяло, и в
отделните й структурни звена.
Намираме също, че с оглед предстоящите промени в подзаконовите нормативни
актове в областта на държавната служба, в контекста на натрупаната практика по прилагането
на Закона до момента, някои отделни разпоредби биха могли да придобият по-точна
редакция, с оглед постигане на яснота и ограничаване на възможностите за тяхното превратно
тълкуване и практическо приложение. В този смисъл, в изложението ни по-долу ще
анализираме текстовете, които считаме, че се нуждаят от уточнение:
Чл. 10:
Визираната норма предвижда два етапа на конкурса, който предхожда постъпването на
държавна служба в съответната администрация. Намираме, че същата би могла да бъде
конкретизирана така, че още на етап законова регламентация да е ясно, че централизираният
конкурс ще се провежда чрез използване на специализирана онлайн платформа, т.е. ще има
характера на дистанционен формат. От друга страна е необходимо да се гарантира и
ангажимента за създаване на т.нар. локации на територията на цялата страна. Това ще
обуслови равен достъп на съответните кандидати до участие в конкурса, респ. няма да
ангажира кандидати от населените места извън гр. София да провеждат този първи етап от
конкурса единствено в столицата на страната, както и да разполагат с личен достъп до
интернет-пространство.
Чл. 10д:
Ал. 3: На мнение сме, че предвиденият тригодишен срок за валидност на резултатите от
централизирания етап на конкурса е прекомерно завишен. Това е период от време, през който
е възможно съответният кандидат да придобие нови знания и умения, както и обратно – по
една или друга причина да загуби част или всички от своите способности, знания и
професионални умения. Отделно от това, възможно е самите общи изисквания към
кандидатите за заемане на държавна служба да се коригират, в посока тяхното
усъвършенстване, респ. кандидатите следва да бъдат адекватни на променящите се
изисквания за работа в държавната администрация.
Чл. 12, ал. 4:
Нормата предвижда, че при прекратяване на служебното правоотношение в рамките на срока
за изпитване от страна на органа по назначаването, държавният служител не запазва
присъдения ранг. Считаме, че същата има санкционен характер, независимо от което я
подкрепяме, но само в условията, при които органът по назначаването прекратява

правоотношението поради това, че не е удовлетворен от качеството и ефективността на
работата на служителя или по инициатива на служителя, не и в ситуации обаче на
прекратяване на правоотношението на други основания – напр. закриване на
администрацията, съкращаване на щата.
Чл. 13:
Считаме, че предоставената възможност за заемане на стажантски длъжности и
впоследствие назначаването на стажанта без конкурс на експертна длъжност, създава риск от
избягване на конкурсите при назначаване на държавните служители. Намираме за
необходимо и в тази хипотеза да има централизиран етап на конкурса.

Чл. 16:
Намираме, че същият е удачно разрешение на досега съществуващата порочна
практика за многократно изпълнение на една и съща свободна длъжност при условията на
вътрешното съвместителство. Предлагаме по отношение на допълнителното възнаграждение
визирано в ал. 3 да се конкретизира текста по отношение на неговия размер, а именно - като
се обвърже със заплатата, предвидена за съответната длъжност, при съобразяване с
професионалния опит на конкретния служител.
Чл. 56, ал. 3 и ал. 4:
Предлагаме да се върнат отменените с ДВ, бр. 58 от 2010 г. разпоредби на алинеи 3 и 4 на чл.
56:
(3) Държавният служител според неговата длъжност има право и на допълнителен платен
отпуск в размер до 15 работни дни.
(4) Конкретният размер на допълнителния отпуск за всяка длъжност се определя с акт на
Министерския съвет.
Отмяната на тези разпоредби поставя в неравностойно положение държавните служители,
спрямо служителите по трудово правоотношение, като за вторите Кодексът на труда /КТ/
допуска възможността в чл. 155, ал. 5 – определени категории работници и служители в
зависимост от особения характер на работата да имат право на удължен платен годишен
отпуск. Категориите работници и служители и минималният размер на този отпуск се
определят от Министерския съвет. Отделно от това КТ дава възможност да се договарят повисоки размери на основния платен годишен отпуск от установения в чл. 155, ал. 5. С оглед на
това, предлагаме да се възстанови отпадналата възможността в ЗДСл за определяне на
допълнителен платен отпуск.
Чл. 81а, ал. 2:
Намираме, че не е необходимо да се въвежда със закон задължение на органа по
назначаване да изпраща информация към централизирания портал на държавната
администрация за длъжностите, които се заемат по реда на чл. 81а. Обществените отношения,
които се регламентират с тази разпоредба, могат да се регулират и от нормативен акт с пониска степен.
Чл. 84а от ЗДСл:
Считаме, че т.нар. „споделено изпълнение“ би следвало да има по-широко
приложение, респ. да не е приложимо единствено във връзка с прекратяване на служебното
правоотношение на основание чл. 106, ал. 1, т. 5 или 5а от ЗДСл. Намираме, че акцентът
следва да се постави върху длъжността и доколко същата е „ключова“, а не върху основанието,
на което заемащият я служител престава да я изпълнява. За нас като приходна администрация
със специфични функции и задължения в отговор на обществения интерес, е от значение всеки
орган по назначаването да има възможността при оценяване на кандидатури за длъжност,

класифицирана като „ключова“, да приложи инструментариума на Център за оценка/Център за
развитие, в съответствие с утвърдена за целта методика.
В този смисъл предлагаме:
1.
в чл. 84а, ал. 1, т. 1 да отпадне текста „на основание чл. 106, ал. 1, т. 5 или 5а“;
2.
в чл. 84а, ал. 1, т. 2 да се добави изречение второ, със следното съдържание: „По
преценка на органа по назначаването, служителят следва да е преминал успешно през Център
за оценка/Център за развитие, по утвърдена за целта методика“.

