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 чл. 82, ал. 3 от ЗДСл са използвани думите „по-висока“, а не „по-високата“ или „следващата
по-висока“.
Ако критерият при вземане на решение на трансформиране на длъжност е необходимостта от
конкретна длъжност, не би следвало да има такова ограничение.
За спазване на принципа по чл. 36, ал. 2 от ЗДСл за последователно преминаване в по-висока
длъжност, би следвало заетата длъжност да се трансформира само в следващата по-висока.
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 изложеното по В1.1., единственият начин да се избегнат неблагоприятни последици,
е да се приеме, че трансформирането може да е само в следващата по-висока длъжност, след
провеждане на подбора.

В1.3: Каква следва да е процедурата на следните етапи: предложение до органа по
назначаване, провеждане на подбор, трансформиране и преназначаване?
- Предложение до органа по назначаване;
- провеждане на подбор;
- трансформиране;
- преназначаване.
Трансформиране на длъжността да се извърши само след проведен подбор, при който има
служител, отговарящ на изискванията и е изразил съгласие за заемане на длъжността.
Тема 2

В2: Какви следва да са критериите за определяне на ключова длъжност?
Изисквания за заемане, функционални задължения, целеви резултати и йерархични
взаимоотношения. Да се определя само в най-високото експертно ниво.

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?
Предвид нееднородната практика е необходимо изрично да се уреди.
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?
Предвид че годишната оценка на изпълнението не е сред изброените критерии, считаме, че и
бъдещият потенциал за развитие на служителя, отразен във формуляра за оценка, не следва
да е сред критериите.
В4.2: Какви други критерии за извършване на подбор при постоянна мобилност
предлагате?
Други

В5: Други предложения и коментари, извън зададените в документа теми?
1. Чл. 10в, ал. 4 от ЗДСл, недопускането до участие в конкурс подлежи на административен
контрол пред органа по назначаването в тридневен срок от обявяването на списъка. Органът
по назначаването се произнася в тридневен срок - трудно приложимо!

2. Чл. 10д. от ЗДСл, 10-дневен срок от провеждането на конкурса за представяне на протокола
и всички документи на класираните кандидати на органа по назначаването, считано от
01.01.2018 г. се променя на 5-дневен срок от провеждането на децентрализирания етап на
конкурса - и двата срока са трудно приложими.

3. Чл. 36 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители, всеки участвал в
проведения конкурс кандидат, който не е класиран на първо място, може да подаде в 7дневен срок от получаването на протокола на комисията възражение до органа по
назначаването, в което да посочи мотивите за своето несъгласие с преценката на комисията.
Органът по назначаването се произнася в 7-дневен срок, като може да приеме възражението
за основателно или да го отхвърли – да бъде определен 14-дневен срок.

4. В чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл:
- Когато за заемането на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация, актът
за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаване на разрешението за достъп - срокът
да бъде удължен и да бъде добавено „от постъпването при органа по назначаването на

разрешението за достъп“.
- Органът по назначаването издава акт за назначаване на кандидата, който е класиран на
първо място.
Да се създаде правна възможност за приключване на конкурсната процедура без назначаване
на спечелилия кандидат, поради отказа му за встъпване в длъжност, оттегляне на
заявлението за назначаване или друга обективна невъзможност да заеме длъжността.
Да се предвиди, че когато при приключена конкурсна процедура се установи, че класираният
на първо място кандидат не отговаря на условията за назначаване по чл. 7 от ЗДСл, органът по
назначаването не издава заповед за назначаване.

5. В чл. 50 ал. 3 от ЗДСл да се измени така:
„(3) Размерът на допълнителния отпуск по ал. 2 се определя от органа по назначаването.“

6. Временно преназначаване в същата администрация - чл. 82а от ЗДСл:
- Може ли преназначаването да бъде прекратено преди изтичане на фиксирания в заповедта
срок и на какво основание?
- При временно преназначаване в същата администрация се присъжда ранга за длъжността
на която е преназначен служителя. След прекратяване на ВП, запазва ли се присъдения ранг?
- При временно преназначаване на държавен служител, ако същият подаде заявление за
прекратяване на служебното правоотношение, от коя длъжност е прекратяването?
- Длъжността която заема държавният служител при временното преназначаване вакантна ли
е?

7. Да се уточни от кой момент се определя допълнителна заплата по чл. 84, ал. 3 от ЗДСл.
Считаме за подходящо получаването на допълнителна заплата да се обвърже със срока на
заместването (когато заместването е над 30 дни, се изисква писменото съгласие на
заместника и със заповедта по ал. 2 се определя допълнителна заплата в размер 50 на сто от
минималния размер на основната заплата за длъжността)

8. Да се уточни от кой момент се прекратява служебното правоотношение, когато срокът по
чл. 105, ал. 2 от ЗДСл изтича в почивен ден.

