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?
В случай, че няма такъв от участниците в подбора, който да бъде повишен не би следвало да
се пристъпва към реална трансформация на длъжност. Да се трансформира длъжността само,
когато има одобрен кандидат за повишаване.
В1.3: Каква следва да е процедурата на следните етапи: предложение до органа по
назначаване, провеждане на подбор, трансформиране и преназначаване?
1. Мотивирано предложение от ръководителя на съответното административно звено до
органа по назначаването за необходимостта от трансформиране и провеждане на процедура
за подбор, придружено с изготвена нова длъжностна характеристика за проектираната
длъжност.
2. След одобрение на предложението - подбор, класиране на кандидат, предложение за
трансформиране на заеманата от него длъжност и предложение за преназначаване.
3. Промяна в длъжностното разписание и преназначаване.
4. В случай, че няма избран кандидат от проведения подбор с доклад приключва
процедурата и не се извършва трансформация.
Тема 2

В2: Какви следва да са критериите за определяне на ключова длъжност?
Длъжността е критично важна за постигане стратегическите цели на административната
структура и изисква специфични знания и богат практически опит в административната
структура, който трудно може да бъде заменен. Съществува 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?
Да! Практиката показва всякакви тълкувания, тогава е по-добре това изрично да се запише в
нормативната уредба.
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?
Минимални критерии за заемане на длъжността да бъдат: притежаваният ранг,
професионален опит и събеседване за преценка на професионалните и делови качества.
В4.2: Какви други критерии за извършване на подбор при постоянна мобилност
предлагате?
Не смятам, че е необходимо да има допълнителни критерии.
Други

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

