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! Повишаването в длъжност би следвало да е последователно: от младши в старши
експерт, от старши в главен експерт. Може да има допълнителни изисквания (освен лимита
25 на сто от експертните длъжности с аналитични и/или контролни функции) за заемане на
длъжността държавен експерт.
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 трансформира длъжността в предишната. По този начин няма да се наложи
освобождаване на служител от администрацията.
В1.3: Каква следва да е процедурата на следните етапи: предложение до органа по
назначаване, провеждане на подбор, трансформиране и преназначаване?
Предложение до органа по назначаване за трансформиране на длъжност от бъдеща дата
(напр. за първо число на следващия месец – 01.11.), провеждане на подбор. Ако никой от
участниците в подбора не бъде повишен, длъжностното разписание не се променя. При
одобрен кандидат за повишаване, утвърждава се ново длъжностно разписание, изготвя се
заповед за преназначаване (считано от датата по доклада – 01.11.), изготвя се ново поименно
разписание.
Тема 2

В2: Какви следва да са критериите за определяне на ключова длъжност?
В зависимост от това в каква степен постигането на целите на администрацията зависят от
изпълнението на тази длъжност, т.е. в значителна степен да зависят.
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?
Тъй като и в сега действащата разпоредба не се посочва изрично, че професионален опит за
длъжностите началник на отдел и началник на сектор се счита стажът на ръководна длъжност,
считам, че не необходимо това изрично да се посочва. За заемане на посочените длъжности е
необходима професионална компетентност, така че опитът в дадена професионална област
би могъл да се счита за професионален опит (напр. за професионален опит за началник на
отдел „Счетоводство“ може да се счита стажът като счетоводител в бюджетни организации).
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?

Притежаваният ранг е минималното необходимо условие за заемане на длъжността. Не
считам, че бъдещият потенциал за развитие на служителя, отразен във формуляра за оценка в
настоящата администрация би бил удачен критерий за подбор на нова длъжност в друга
администрация. Коментарът е поставен за изпълнение на определена длъжност в сегашната
администрация и не би следвало да има връзка с новото назначение на друга, различна от
длъжността, която е изпълнявал до момента. Предлагам да се позволи на администрацията
да прецени как да извърши процедурата на подбор при постоянна мобилност. Писмен изпит
и интервю са удачни варианти.
В4.2: Какви други критерии за извършване на подбор при постоянна мобилност
предлагате?
Може да се включи оценяването на изпълнението на длъжността, особено ако лицето кандидатства за
по-висока от заеманата в момента длъжност.
Други

В5: Други предложения и коментари, извън зададените в документа теми?
Промяна в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация – във връзка с
регламентиране на допълнителни възнаграждения по чл.67, ал.7, т. 6 от ЗДСл;
Промяна в Наредбата за прилагане на КДА – по отношение на числеността на сътрудниците по
управление на европейски проекти и програми да са извън утвърдената численост на персонала в УП.

