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?
В контекста на конкретния казус – 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?
С оглед конкретиката на случая, би трябвало да се заложи, че предложеният от прекия
ръководител служител би следвало да бъде повишен. В противен случай (ако не бъде
повишен и се обяви конкурс за заемане на длъжността, служебното правоотношение на
служителя би следвало да бъде прекратено) се отваря вратичка за опорочаване.
В1.3: Каква следва да е процедурата на следните етапи: предложение до органа по
назначаване, провеждане на подбор, трансформиране и преназначаване?
Процедурата би следвало да бъде със следната последователност:
1. Предложение до органа по назначаване за трансформация на длъжността и
провеждане на конкурентен подбор между служителите от съответното звено.
Докладната би следвало да бъде съгласувана със звеното по ЧР, с оглед преценката
дали служителите от звеното отговарят на условията за участие в подбора.
2. При положителна резолюция – заповед за трансформиране на длъжността в период
напред.
3. Провеждане на подбора.
4. Преназначаване на служителя.
Тема 2

В2: Какви следва да са критериите за определяне на ключова длъжност?
За мен по-скоро има ключови служители, а не длъжности.
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?
С оглед разноликата практика в администрацията – задължително трябва да се уреди
изрично. Посочените длъжности са стартови ръководни позиции. Ако за заемането им се
изисква професионален опит на ръководна длъжност, служителите, заемащи експертни
длъжности в администрацията никога няма да могат да израстнат кариерно. Безспорно
трябва да се прави преценка по отношение на професионалния опит на служителя – той би
следвало да е свързан с професионалната област на съответното структурно звено.
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?
Може би бъдещият потенциал, отразен във формуляра за оценка, не би следвало да бъде
критерий за подбор при постоянна мобилност – той е субективна преценка на конкретен
ръководител за изпълнение на функции и задачи, не винаги съотносими към длъжността,
за която се прави подбора.
В4.2: Какви други критерии за извършване на подбор при постоянна мобилност
предлагате?
Би трябвало да има минимални критерии за участие в подбора. Оттам нататък да се даде
възможност на органа по назначаване да формулира критерии, свързани с работата и
спецификата на администрацията или дори на конкретното структурно звено.
Други

В5: Други предложения и коментари, извън зададените в документа теми?
Необходимо е да се извършва реален контрол по отношение на държавната служба и да се
разпределят функциите по контрола между институциите. Това следва да се уреди
недвусмислено в ЗДСл, напр. АМС дава принципно становище по конкретния казус, а ГИТ
извършва проверка на фактите и обстоятелствата по случая.
Необходимо е да се регламентира по-подробно чл. 82а от ЗДСл по отношение на: ранга,
когато служителят притежава по-нисък от новата длъжност, заплатата и какво става след
връщането на служителя на предишната длъжност; възможността за прекратяване на
временното преназначение от страна на органа по назначение или от служителя; възможността за
назначаване на друго лице като заместник в периода на временното преназначаване и съответно на
прекратяване на това назначаване.

