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! Трансформирането на длъжност би следвало да е последователно в следваща по-висока
експертна 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?
Не се трансформира длъжността.
В1.3: Каква следва да е процедурата на следните етапи: предложение до органа по
назначаване, провеждане на подбор, трансформиране и преназначаване?
1. Мотивирано предложение до органа по назначаване за стартиране на процедура
по подбор на заета длъжност – за колко броя длъжности, мотиви;
2. Към предложението се прилага проект на длъжностна характеристика с разписани
функции, съотвестващи на по-високата длъжност;
3. Провеждане на подбора между служителите, отговарящи на изискванията за повисоката длъжност. Съгласие на държавния служител за преназначаване;
4. Доклад от непосредствен ръководител до органа по назначаването за приключилата
процедура по подбор и предложение за трансформация и преназначаване;
5. Изменение на длъжностното разписание;
6. Преназначаване на служителя;
7. В случай, че няма избран кандидат от процедурата по подбор за повишаване, не се
извършва трансформиране – чрез доклад от ръководителя на звеното за приключване
на процедурата.
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?
Не. Възможността за кариерно израстване може да се прилага при повишаване в длъжност в

рамките на същата администрация при прилагане на процедура по конкурентен подбор, като
се вземат под внимание годишна оценка от последно оценяване и придобит ранг. При
кандидатстване на конкурс за държавни служители се изисква алтернативно професионален
опит или ранг. Достатъчно е, че при придобит необходим ранг за ръководна длъжност от
държавни служители е допустимо допускане за заемане на ръководна позиция.
За заемане на по-висока длъжност в т.ч. и ръководна в същата администрация е предвидено
да се извършва чрез конкурентен подбор
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?
По отношение на „Бъдещ потенциал“, като критерий за подбор – по скоро-не! Попълването на
бъдещия потенциал за развитие на служителя, отразен във формуляра за оценка, е сведено до
няколко формални изречения, ако изобщо е попълнен. Стойността на информацията е твърде
съмнителна, за да бъде критерий при подбор за постоянна мобилност. По отношение на писмен
изпит и събеседване с кандидатите за преценка на професионални и делови качества и в момента
се прилага в различните администрации в зависимост от вида длъжност, функции на звено и брой
на кандидати.
В4.2: Какви други критерии за извършване на подбор при постоянна мобилност
предлагате?
Считаме, че трябва да се остави относителна самостоятелност По преценка на съответната
администрация
Други

В5: Други предложения и коментари, извън зададените в документа теми?
Предложения във връзка със заплащането на служителите в държавната администрация.
С прилагането на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация от
01.07.2012 г. се натрупват проблеми в системата на заплащане на служителите в държавната
администрация, а именно:

Наблюдават се значителни разлики в заплащането на идентични длъжности в
рамките на една администрация. Заварените различия в нивото на заплатите частично бе решен с
еднократния акт през 2012 г. Към момента разликите в заплащането не могат да бъдат
преодолени с действащата нормативна уредба.

Поради липса на ясен регламент при определяне на индивидуалните ОМЗ, на
служители, заемащи позиции в администрации от по-ниско ниво се определят по-високи
индивидуални ОМЗ от заплатите на служители, на идентични или по-високи длъжности в
администрация от по-високо ниво. Таблицата за основните месечни заплати по нива и степени
към наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация е в широк диапазон и
на практика се получават диспропорции в заплащането на служителите.
 Предвидената в закона възможност на допълнително възнаграждение за
постигнати резултати не е достатъчно условие, същото да бъде получавано от служителите в
дадена администрация, поради липса на финансови средства. В Министерството на отбраната
този инструмент, предвиден за мотивиране на служителите, не може да се прилага, което
допринася за негативното им отношение към системата на заплащане/.
Във връзка с горното предлагам да се предвиди по гъвкав механизъм за увеличаване на
индивидуалните основни месечни заплати на служителите в държавната администрация, извън

случаите по чл. 67 от ЗДСл, а именно:
 Предвиждане на възможност за увеличаване на индивидуалната ОМЗ извън
случаите чл. 67, ал. 5, т. 1 на отделни служители, доказани с професионалните си качества, с цел
тяхното задържане и мотивиране чрез създаване на комисия под ръководството на главния
/постоянния секретар за определяне на заплащането на тези служители.
 Възможност за увеличаване на основната месечна заплата на служители, назначени
за първи път в съответната администрация след една година, извън случаите по чл. 67, ал. 5, т. 3;
 Предвиждане на регламент за определяне на индивидуалните основни месечни
заплати на служителите, работещи в различните нива администрация.
Предложения във връзка с прилагане на чл.75, ал.1 от ЗДСл:
Повишаването в ранг се извършва въз основа на годишната оценка на изпълнението
на длъжността на държавния служител: при две или три последователни годишни оценки - за
младшите рангове, и при три или четири последователни годишни оценки - за старшите рангове,
при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 76, ал. 11.
Министерство на отбраната за първи път от промяната в чл.75, ал.1 с добавянето на
думите „последователни“ годишни оценки се сблъска с различно тълкуване на тази разпоредба,
във връзка прилагането на която е сезирана и Комисията за защита от дискриминация.
Във връзка с горното, предлагам текста да придобие следната редакция Повишаването в ранг се извършва въз основа на годишната оценка на изпълнението на
длъжността на държавния служител: при две или три годишни оценки в последователни
календарни години- за младшите рангове, и при три или четири годишни оценки в
последователни календарни години - за старшите рангове, при условия и по ред, определени с
наредбата по чл. 76, ал. 11.
Предложения във връзка с прилагане на ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА на ЗДСл :
§ 1. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2003 г., доп., бр. 30 от 2006 г., отм., бр. 94 от 2008 г., в сила от
1.01.2009 г., нов, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., изм., бр. 57 от 2016 г.)
По смисъла
на този закон:
1. "жени (служителки) в напреднал етап на лечение инвитро" са жени (служителки),
които са в етап на лечение чрез методите на асистирана репродукция, включващ периода от
фоликуларната пункция до ембриотрансфера, но не повече от 20 дни.
2. "ключова длъжност" е длъжност, определена от органа по назначаването,
изпълнението на която оказва съществено влияние за постигането на стратегическите цели и
осъществяването на оперативните дейности в съответната администрация.
3. Да се даде легално определение на „фактическо съжителство“ на смисъла на този
закон.
Предложения във връзка с прилагане на § 7 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗДСл:
Действащият текст на § 7 дава възможност по време на отсъствието на държавен
служител, избран за народен представител, министър, кмет и т.н. на същата длъжност да бъде
назначено друго лице като заместник. В същото време след прекратяване на правомощията на
титуляра, той има право да заеме предишната длъжност.
От горното следва извода, че служебното правоотношение със заместника възниква от
една страна за вакантна позиция, а от друга правоотношението трябва да бъде срочно, т.е. не покъсно от завръщането на титуляра. На практика се получава противоречие, съгласно чл. 9, ал. 2 от
ЗДСл, служебното правоотношение за незаета щатна длъжност е за неопределен срок, освен
когато в закон е посочено друго. Действащата нормативна уредба не предлага възможност за
възникване служебно правоотношение за определен срок на вакантна позиция.
Във връзка с горното, предлагам да се предвиди нова алинея в
чл. 15, която

да дава възможност за сключване на срочно служебно правоотношение на вакантна длъжност по
заместване със служител, назначен при условията на § 7.
„Държавен служител може да бъде назначен за определен срок на вакантна длъжност
за заместване на държавен служител, който е избран за народен представител, министър, кмет
или бъде назначен за областен управител или орган по чл. 19, ал . 4 от Закона за
администрацията.“

