СПРАВКА
за отразяване на становищата, получени при общественото обсъждане на Портала за обществени консултации на Плана за
изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация за периода 2014 – 2015 г.

Коментари от
Портала за
обществени
консултации

Бележки и предложения
Подкрепя разработването на технологична система за
анализиране на жалби, предложения и сигнали на гражданите,
контрол за тяхното третиране от МВР.
Изказва се мнение, че са предложени много малко дейности за
развитие на младите специалисти и студентите, които искат да
се реализират в администрацията. Препоръчва се
администрацията да бъде много по-активна и да предлага повече
възможности за включване на младите в разработването и/или
прилагането на различните политики. Предлага се въвеждането
на конкурси по различни теми, всички администрации да имат
стажантска програма, да се ползва активно портала за
студентски стажове, да се помисли за дни на отворените врати и
др.
Предлага се да се налее съдържание в Института по публична
администрация чрез превръщането му в Агенция, изцяло
контролираща реда и законността в държавната администрация
включително и по спазване на служебното законодателство.
Предлага се служителите да могат да дават мнение за преките си
началници по отношение на компетентност, управленски
умения, работа в екип и други. Проучването трябва да бъде
напълно анонимно и да се провежда от независим източник като например Института по публична администрация (за
министерства) и съответно министерство по отношение на
агенциите в него. Ръководители, оценени от своите подчинени
на екзистенц минимума от рейтинговите оценки подлежат на
специално внимание, тъй като вредата която нанасят не е
измерима с ползата от тяхното управление.

Приети/н
еприети

Мотиви
Не е направено конкретни предложение.

Приема
се.

В приоритет 4.2. „Подобряване на
подбора“ са добавени четири нови мерки.

Не се
приема.

Главната инспекция по труда е органът,
който отговаря за спазването на
законодателството за държавната служба.

Приема се Възможността служителите да дават
по
оценка на преките си ръководители е
принцип
нормативно уредена. Съгласно чл. 18, ал.
2 на Наредбата за условията и реда за
оценяване на изпълнението на
служителите в държавната
администрация преди определянето на
годишната оценка на изпълнението
оценяващият ръководител може да
поиска мнение за работата на оценявания
от други служители, които често работят
с оценявания.

