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?
От една страна, целта на трансформирането е „да се изгради оптимална длъжностна
структура с длъжности, които да отговарят на специфичните потребности на отделна
администрация и на конкретното структурно звено“. За постигането на тази цел, органът по
назначаване следва да разполага с оперативна самостоятелност за определяне на такива
длъжности, които обективно да осигурят адекватно изпълнение на възложени функции. В
такъв случай, отговорът на този въпрос би трябвало да е не.
От друга страна, систематичното място на уредбата в чл. 82 от ЗДСл относно възможността за
трансформацията води до обратния извод и целта е повишаване в държавна служба в
условията на конкурентния подбор. Тогава следва извода, че органът по назначаване е
обвързан и, в случай на взето решение за извършване на трансформация на съответна
длъжност, е длъжен да я определи в следващата по-висока.
Считам, че най-напред следва ясно да се определи каква именно е целта на
трансформирането.
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 целта е „да се изгради оптимална длъжностна структура“:
1. определяне и „премахване“ на една от длъжностите в съответното структурно звено,
претърпяла трансформацията;
2. прекратяване на правоотношението със служителя, заемащ длъжността преди
трансформацията;
3. предприемане на действия за заемане на длъжността чрез конкурс, мобилност или
длъжността може да бъде заета чрез преназначаване по чл. 82, ал. 1 от ЗДСл, дори от
служител по заместване, назначен на длъжност от същото длъжностно ниво на новата
длъжност, ако по отношение на него е изтекъл срокът за изпитване и има годишна
оценка от последното оценяване в същата администрация, според която изпълнението
на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.
В1.3: Каква следва да е процедурата на следните етапи: предложение до органа по
назначаване, провеждане на подбор, трансформиране и преназначаване?
1. Предложение до органа по назначаване;
2. Трансформиране;
3. Провеждане на подбор;
4. Преназначаване.
Тема 2
В2: Какви следва да са критериите за определяне на ключова длъжност?

Следва да има общи критерии и да е налична възможност на съответната администрация за
определяне на специфични 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?
Да
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, с изключение на бъдещия потенциал за развитие на служителя, отразен във формуляра за
оценка. По причина, че това поле от формуляра не е задължително и практиката показва, че
масово не се попълва или се попълва проформа.
В4.2: Какви други критерии за извършване на подбор при постоянна мобилност
предлагате?
1. Целият професионален опит на служителя;
2. годишните оценки за изпълнение на длъжността в администрацията, от която
преминава;
3. други критерии по преценка на конкретната администрация (например: език,
допълнителна квалификация).
Други
В5: Други предложения и коментари, извън зададените в документа теми?
1. В чл. 82а от ЗДСл:
а) да се добави нова алинея, уреждаща възможността за временното отсъствие на служителя
на длъжността му да бъде назначено друго лице като заместник;
б) да се предвиди възможност за прекратяване на временното преназначаване по
инициатива на органа по назначаване или служителя;
в) да се уреди въпроса какво се случва със заплатата и ранга на служителя след заемане на
предишната му длъжност, за да е ясно дали може да се запази по-високото заплащане и
ранга. Също така следва чрез уредба да са изчистени и хипотезите, ако по време на заемането
на длъжността по чл. 82а, служителят е бил същевременно повишен в ранг или му е била
повишена заплатата въз основа на годишните оценки.
2. В чл. 12 от ЗДСл да се добави алинея, уреждаща дали за срок за изпитване следва да се
зачита срока като държавен служител по специален закон (например държавен служител със
статут по ЗМВР).
3. Нормативно да се конкретизира в Наредбата за условията и реда за оценяване
изпълнението на служителите в държавната администрация какво следва да се подразбира
под „последното оценяване на изпълнението на длъжността“: дали оценяването за
съответната (текуща) година или оценяването по принцип.
4. Да се предвиди възможност за служителки, излизащи в отпуск по бременност и раждане и
имащи действително отработени 6 месеца за годината, да бъдат оценявани извън м. януари
на следващата година и респективно повишавани в ранг.
5. В чл. 2 от Наредбата за документите за заемане на държавна служба да се добави към
пакета от необходимите документи декларация за удостоверяване наличието или липсата на

обстоятелството и периода за ползван отпуск по бременност и раждане, с оглед коректността
при изчисляване на професионалния опит на кандидатката.
6. В чл. 67, ал. 5 от ЗДСл са описани случаите, в които индивидуалната основна заплата може
да се увеличава. Материята е доразвита в Раздел ІІ на Наредбата за заплатите на служителите
в държавната администрация. Текстът на чл. 14, ал. 1 от НЗСДА, че увеличенията на
индивидуалните основни месечни заплати въз основа на годишните оценки на изпълнението
на длъжността се извършват за всички служители в административната структура, обективно
възпрепятства възможността да се увеличи заплатата на конкретен служител по преценка на
органа по назначаване. Стига се до безизходица: независимо че служителят изпълнява
задълженията си на високо ниво и органът по назначаване има желание и възможност за
увеличение на заплатата, законово същият е възпрепятстван докато не се вземе решение за
увеличение на заплатите на това основание за всички служители. Тогава не става ли дума за
дискриминация спрямо конкретния служител и нарушаване на правото му за увеличение на
възнаграждението?
7.С оглед съображенията по горната точка и в случай че бъде взето решение нормативната
база в това направление да не бъде променяна, тогава евентуално да се предвиди
възможност за увеличение на заплатите в следната хипотеза: при достигане на
професионален опит, надвишаващ максималния за длъжността в рамките на определената
степен, на служителя да се увеличава заплатата в рамките на последващата степен на същото
ниво на основната месечна заплата за длъжността.
8. Чл. 122, ал. 1 от ЗДСл урежда, че при отменяне на заповедта за прекратяване на
служебното правоотношение от органа по назначаването или от съда държавният служител
се възстановява на предишната длъжност, ако се яви в съответната администрация в
двуседмичен срок от влизането в сила на административния акт или на съдебното решение.
Предлагам след текста “на предишната” да бъде добавен текст “или друга равностойна”, за
да е налична законова възможност органът по назначаване при извършени структурни
промени по време на воденето на съдебен спор по законосъобразността на прекратяването
на служебното правоотношение да предложи друга длъжност на възстановения служител.
9. Наложително е и изчерпателна промяна във връзка с § 7 от ПЗР на ЗДСл. Следва да се внесе
яснота дали правоотношението на държавния служител в хипотезата на § 7 може да
продължи да съществува и той да ползва неплатен отпуск или правоотношението следва да
се прекрати. В случай че правоотношението се прекратява, то на какво основание може да
бъде назначено друго лице на тази длъжност и на какво основание впоследствие ще се
прекрати правоотношението му.
10. Предвиждане на социално-битово и културно обслужване и спрямо държавните
служители (напр.: в случай на необходимост и възможност органът по назначаване да може
да отделя средства за спешни животоспасяващи операции на служителите и др.).
11. Държавният служител има право на представително облекло за всяка календарна година.
Стойността му се дава в пари, като изборът и видът на облеклото се осигуряват от всеки
държавен служител – съгласно изискванията на Раздел VІ от Наредбата за служебното
положение на държавните служители. С Наредбата за безплатно работно и униформено
облекло се определят условията и редът за осигуряване на работниците и служителите с
безплатно работно и униформено облекло, т.е. спрямо служителите по трудови
правоотношения в държавната администрация се прилагат нормите на тази наредба.
Съгласно чл. 8, ал. 2 от наредбата, работното и/или униформеното облекло се предоставя на
работника или служителя в готов вид в деня на постъпването му на работа. Считам, че това
изискване на практика е приложимо за предприятия в частния сектор, но не и за

изпълнението му в държавната администрация. Предлагам този проблем да бъде разрешен с
по-подробна регламентация в НСПДС, като изрично се внесе яснота че условията и редът за
осигуряване на представително облекло за държавните служители е приложим и за
работниците и служителите по трудови правоотношения в държавната администрация за
осигуряване на работно облекло. Още повече, че Раздел VІ от НСПДС е наименован
“Представително и униформено облекло”, а в текстовата му част се говори за
“представително работно облекло”.

