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. Независимо, че основните посочени мотиви за тази разпоредба са свързани с постигането
на оптимална длъжностна структура, която ще доведе до подобряване на работата,
практиката показва, че върху ЧР се оказва постоянен натиск за проектиране на по-високи
длъжности с цел повишаването на служители. Така и ще продължи да бъде докато не се
създаде отделен механизъм за растеж на място, който да е независим от проектирането на
длъжности съобразно функционалната необходимост и дейността на звеното. Още повече
при настоящия стагниращ механизъм за увеличение на заплатите на служителите и липсата
на обвързаност между ранга и заплащането. Към момента служителят е принуден или да чака
да настъпят някакви съществени изменения във функциите на звеното, за да се създаде нова,
по-висока длъжност, или да чака някой да напусне по една или друга причина, или пък да
търси развитие другаде. Последното не е лошо, доколкото има политика за насърчаване на
мобилността, но пък обикновено си тръгват най-добрите и губим ценни специалисти. Така че,
да, нека се трансформира в следващата по-висока, и да, нека си кажем откровено, че това е
шанс за служителите. Именно затова и механизмът по т.2 трябва да е такъв, че да не допуска
злоупотреби, като уволняване на неудобни служители.
Добре е да се предвиди и възможност за трансформиране на заета длъжност от едно звено в
други при запазване на длъжностното ниво, както и възможност за трансформиране на заета
длъжност в по-ниско длъжностно ниво, но само за случаите на преструктуриране – например,
когато се закриват секторите в даден отдел и искаме да предложим експертна длъжност на
техните ръководители, за да ги запазим като специалисти.
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?
Предвид отговора на въпрос 1.1 – подборът трябва да бъде прекратен и трансформирането
да не бъде осъществено.
В1.3: Каква следва да е процедурата на следните етапи: предложение до органа по
назначаване, провеждане на подбор, трансформиране и преназначаване?
Процедурата трябва да е същата като при конкурентния подбор, разбира се, последвана от
трансформиране, в случай на избран кандидат.
Тема 2

В2: Какви следва да са критериите за определяне на ключова длъжност?
Критериите за определяне на ключова длъжност са определени в методика на МС и към

момента нямат задължителен характер. Прави впечатление Критерий 2, съгласно който
длъжността трябва да изпълнява функции, свързани със специалната компетентност на органа
на власт, която автоматично изключва всички длъжности в общата администрация, което
излишно ограничава възможностите за споделено изпълнение на длъжността при редица
случаи, когато имаме единствен служител на дадена длъжност в общата администрация. При
разписването им в наредба този критерий би могъл да отпадне, като останалите запазят
общата си формулировка и се даде възможност при желание администрациите сами да
конкретизират допълнителни критерии.
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?
Не, не трябва. Към момента имаме изискване за професионален опит, който по дефиниция
включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са
свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.
Това позволява свободно тълкуване на този текст, от нас зависи дали ще се придържаме
тясно към разписаните в чл.5 на НПКДА общи функции, присъщи на ръководната длъжност
или ще вземем предвид и опита в професионалната област на самото звено и специфичните
функции, които са разписани във функционалната характеристика и длъжностната
характеристика на самата длъжност. Това дава свобода на администрациите да преценяват
необходимия им опит в зависимост от конкретната ръководна длъжност, като вземат предвид
например и големината на ръководеното звено (има отдели от по 6 човека, но има и отдели
по 40 човека). Добре е тази свобода да бъде запазена. Иначе логично е при по-ниските
ръководни длъжности, особено при малки звена, да не се търси задължително ръководен
опит, но такова изискване поне за част от опита да бъде налице при по-високите ръководни
позиции. При необходимост това спокойно може да залегне във вътрешни правила.
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?
Критериите за подбор в тези случаи трябва да включват минималните изисквания за заемане
на длъжността, плюс събеседване и писмен изпит, ако е преценено за необходимо.
Категорично не трябва да се взимат предвид оценката и отразения бъдещ потенциал, защото
това са критерии, които се влияят от твърде субективни фактори като например стила на
ръководство, уменията за оценяване на предишните ръководители и др.
В4.2: Какви други критерии за извършване на подбор при постоянна мобилност
предлагате?
Както е посочено в отговора на въпрос 4.1 – минималните изисквания за заемане на длъжността, а
това означава не само ранга, а и притежавания опит и образование.
Други

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