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, когато целта е и повишаване на служител в длъжност. Т.е в случаите, при които в
звеното, в което ще се трансформира заетата длъжност има служители, които имат и
качествата, и отговарят на условията да заемат по-високата длъжност.
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?
Когато фокусът на промяната е свързан с необходимостта от нова длъжност и в случай, че
никой от участниците в подбора не бъде повишен, би следвало един служител да бъде
съкратен-но кой? От една страна се прави подбор за повишаване в длъжност между
служители, които заемат длъжност с една степен по-ниска от новосъздадената, а от друга
страна, ако никой служител не бъде повишен, то някой служител следва да бъде съкратен,
което очевидно не е целта.Т.е в хипотезата на чл.82, ал.3 при трансформирането на заета
експертна длъжност в по-висока експертна длъжност фокусът на промяната не може да е
свързан само с необходимостта от новата длъжност, но и от предоставянето/реализирането
на възможност за кариерно развитие на служителите и тяхното мотивиране.
В1.3: Каква следва да е процедурата на следните етапи: предложение до органа по
назначаване, провеждане на подбор, трансформиране и преназначаване?
За разлика от всички случаи на трансформиране на длъжност /заети и незаети/, при които
първо се утвърждава щатното разписание и след като промяната стане факт се предприемат
съответните действия за заемането й, съкращава се служител и т.н, то в този случай(чл.82,
ал.3 заемане на по-висока длъжност чрез трансформиране на заета) най-вероятно ще следва
да се предложи длъжност за трансформация от определена бъдеща дата, междувременно да
се проведе подбор и от датата на трансформацията да се преназначи и служителят, но това е
възможно само, когато фокусът е необходимост от нова длъжност и кариерно развитие на
служителите.Считам, че трябва да има ограничения или някакви условия, които да се спазват
при трансформиране на заета длъжност за да няма изкривяване на целта.
Тема 2

В2: Какви следва да са критериите за определяне на ключова длъжност?
Критериите следва да се определят от съответните администрации в зависимост от
спецификата на функциите на администрациите и на самата 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? Считам, че не е
необходимо изричното уреждане. Длъжностите се разделят на ръководни, експертни и
технически.Практиката е разнородна при зачитане на професионалния опит по принцип
особено на ръководни длъжности. Защо да се разграничава длъжност директор от длъжност
началник отдел? Защо за“ началник на отдел“ да не се изисква ръководен опит, а за
„директор“ на дирекция да се изисква?След като изискването за заемането на длъжност е
алтернативно -ранг или професионален опит и служител с висок ранг придобит на експертна
длъжност може да заеме, която и да е ръководна длъжност (заради ранг), то няма смисъл да
се регламентира изрично.
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?
Рангът/ професионалният опит са нормативно определени изисквания за заемане на една
длъжност и не могат да бъдат критерии за избор на най-подходящия кандидат за заемане на
длъжността. По отношение на бъдещия потенциал - служителят е оценен в една
администрация за определена длъжност и съответно бъдещият потенциал за развитието му е
свързан с изпълнението на конкретна длъжност и не би следвало да има отношение за
длъжността за която кандидатства в друга администрация.
Възможни опции са събеседване, интервю, оценяване на отделни компетентности, които се
изискват за длъжността,практически изпит и др.

В4.2: Какви други критерии за извършване на подбор при постоянна мобилност
предлагате?
Оценяване по компетентности, необходими за изпълнение на длъжността , за която кандидатства
служителя.
Други

В5: Други предложения и коментари, извън зададените в документа теми?
Промяна в нормативната уредба свързана с възможността за изравняване на заплатите по длъжности,
за да се избягва предприемането на други действия и способи за повишаване на „изоставащи“
заплати, особено на служители, които заемат експертна длъжност от високо експертно ниво и нямат
възможност за кариерно израстване.

