Въпросник по т. 3 „Въпроси за обсъждане“
от Консултационния документ за обсъждане на промени в подзаконовите нормативни
актовев 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?
Да.
В1.3: Каква следва да е процедурата на следните етапи: предложение до органа по
назначаване, провеждане на подбор, трансформиране и преназначаване?
Етапите следва да бъдат същите, които са предвидени за незаета длъжност.
Тема 2

В2: Какви следва да са критериите за определяне на ключова длъжност?
Задължително, освен ключови длъжности, би следвало да бъдат определени също и
експертни и спомагателни длъжности, на базата на подробен анализ, който да включва:
определяне на ключовите функции на администрацията за постигането на нейните
стратегически цели, както и ключовите резултати; определяне на ключови фактори за
оценка на длъжностите – например директно влияние върху постигането на стратегическите
цели, голям обем необходими ключови знания в основни области от работата на
администрацията, свобода на вземане на решения, високи отговорности за работа със
служители или граждани, комплексност, и определяне на техните степени за съответната
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?
Подкрепям, при достатъчен професионален опит.
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?
Въвеждане на независим писмен изпит.

Други

В5: Други предложения и коментари, извън зададените в документа теми?
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