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 процедурата по подбора приключи без предложение за повишаване на
определен служител, то няма да се пристъпва към трансформирането на заета бройка / като
етап от цялостната процедура- въпрос В1.3/ .
В1.3: Каква следва да е процедурата на следните етапи: предложение до органа по
назначаване, провеждане на подбор, трансформиране и преназначаване?
1. Нова длъжностна характеристика за проектната длъжност – поради необходимостта от
изпълнение на нови, различни, специфични и т.н. длъжностна роля и изисквания;
2. Предложение до органа по назначаване за обявяване на подбор за длъжността, ограничен
в рамките на конкретното звено;
3. Провеждане на подбора, след одобрение на доклада и спазване на съществуващата
процедура.
4. При наличие на избран кандидат, следва предложение за трансформиране на заеманата от
него длъжност ведно с мотивирано предложение за неговото повишаване.
5. Изменение на длъжностното разписание.
6. Преназначаване.
7. В случай, че няма избран кандидат от процедурата по подбор за повишаване, не се
извършва трансформиране – чрез доклад от ръководителя на звеното за приключване на
процедурата.
Тема 2

В2: Какви следва да са критериите за определяне на ключова длъжност? Длъжността
съществено подпомага органа на власт при осъществяване на правомощията му; Длъжността
изпълнява функции, свързани със специалната компетентност на органа на власт. Длъжността
допринася за постигането на стратегическите цели на администрацията; Длъжността изисква
специфичен и значителен практически опит в административната структура /не по -малко от 5
год./, който трудно може да бъде заменен. Има дефицит от такива специалисти на трудовия
пазар и длъжността трудно може да се заеме чрез външен подбор.
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?
По-скоро, че не е задължителен. Длъжностите са „ръководни“ съгласно функциите, но
липсата на ръководен опит, не означава и липса на ръководни умения и компетентности. Към

настоящия момент регламентираните алтернативни изисквания за професионален опит или
ранг за заемане на определена длъжност, в случая ръководна, дават възможност за
заемането й при наличие само на необходимият ранг, без ръководен опит. Що се отнася за
кандидати, които не са били държавни служители и нямат присъден ранг, то ръководните им
умения и компетентности се установяват при провеждането на конкурсната процедура.
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?
По-скоро – не! Наблюдаваната в отделите по УЧР практика относно попълването на бъдещият
потенциал за развитие на служителя, отразен във формуляра за оценка от прекия
ръководител, е че това се случва с 1-2 формални изречения, ако изобщо е попълнен.
Стойността на информацията е твърде съмнителна, за да бъде критерий при подбор за
постоянна мобилност. Ако критериите при подбор за постоянна мобилност и вътрешен такъв
следва да бъдат унифицирани, не е ли по-добре да се помисли за това по колко длъжностни
нива могат да се прескачат при мобилност по чл. 81а и чл. 81б от ЗДСл, в сравнение с
конкурентния подбор по чл. 82, ал. 1 и 3 от ЗДСл?
В4.2: Какви други критерии за извършване на подбор при постоянна мобилност
предлагате?
Достатъчни са в този вид.
Други

В5: Други предложения и коментари, извън зададените в документа теми?
1. Изменение на Наредбата за условията и реда оценяване изпълнението на служителите в ДА, в която
тримесечното оценяване да бъде включено като междинни етапи от годишното оценяване.
2. Относно чл. 82а от ЗДСл - Да се регламентирана възможност за прекратяване на временното
преназначение от страна на органа по назначение или от служителя; Да се регламентират начините за
заемане на временно освободената длъжност; Да се регламентира възможност за увеличение на
заплатата след приключването на временното преназначаване. Да се регламентира в чл. 74 от ЗДСл
присъждането и запазването му или не на по-висок ранг при временното преназначаване.
3. Относно чл. 84а от ЗДСл – Да се предвиди възможност за освобождаване на длъжност, определена
за ключова, на основания, различни от вече регламентираните в чл. 84а, ал.1, т. 1. Например със срок
на предизвестие от страна на служителя - най-малко 3 месеца. По този начин ще се осигури
приемственост за изпълнение на длъжността. Не е уточнено работното време на служителя по ал. 1, т.
1, както и дали определената му заплата е тази към момента на прекратяването на правоотношението
или е новоопределена. В ал. 4 са разписани отговорностите и задълженията на служителя по ал. 1, т.1,
докато такива не са предвидени за служителя по ал. 1, т. 2. След изтичане срока на споделеното
изпълнение по какъв начин се установява, че служителят е приел знанията и умее самостоятелно, да
изпълнява ключовата длъжност.

