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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 
Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

В Х . № 302-01-33/27.6.2003 г.                                                                         Проект 

 

 

З АКО Н   

З А ИЗ М ЕН ЕН ИЕ И Д О ПЪЛН ЕН ИЕ Н А З АКО Н А З А Д ЪРЖ АВ Н ИЯ 
СЛУЖ ИТ ЕЛ 

 
(Обн., ДВ, бр . 67 от 1999 г., изм. и доп., бр . 1 от 2000 г., бр . 25, 99 и 110 от 2001 г. и бр . 

45 от 2002 г.) 
 

 
§ 1. Ч лен 2 се изменя така : 
“Ч л. 2. (1) Дъ р жавен служител е лиц е, което по силата на администр ативен акт за 

назначаване заема платена щ атна длъ жност в дъ р жавната администр ац ия и подпомага 
ор ган на дъ р жавна власт пр и осъ щ ествяване на неговите пр авомощ ия. 

(2) М инистер ският съ вет опр еделя наименованието на длъ жностите на 
дъ р жавните служители в администр ац ията на изпъ лнителната власт, както и 
минималните изисквания за заемането им в К ласиф икатор  на длъ жностите в 
администр ац ията на изпъ лнителната власт, който се обнар одва. 

(3) Н аименованието на длъ жностите на дъ р жавните служители в 
администр ац иите на др угите ор гани на дъ р жавна власт, пр едвидени в К онституц ията, 
както и минималните изисквания за заемането им се опр еделят в класиф икатор и, които 
се обнар одват. 

(4) Длъ жностното р азписание се утвъ р ждава от ор гана по назначаването на 
съ ответната администр ац ия. 

(5) Длъ жностните х ар актер истики се утвъ р ждават от администр ативния секр етар  
или от упъ лномощ ен от него служител на р ъ ководна длъ жност. Стр уктур ата на 
длъ жностните х ар актер истики и пр оц едур ите за тях ното р азр аботване и изменение  се 
опр еделят с нар едба на министъ р а на дъ р жавната администр ац ия.” 

§  2. В чл. 6  ал. 2  се изменя така :  
“(2) Ор ганъ т по назначаването може да въ зложи всички или отделни свои 

пр авомощ ия по служебното пр авоотнош ение на свой заместник или на 
администр ативния секр етар .” 

§ 3. В чл. 7, ал. 2 се пр авят следните изменения и допъ лнения: 

1. В т.1 думата “пр яка” се заличава; 
2. В т. 2 след  думата “(пр окур ист)” се поставя запетая и се добавя “ликвидатор  

или синдик;”;  

3. В т. 4 думите “или в р айонен” се заличават и думата "общ инската" се заменя 
съ с "съ ответната общ инска". 

§ 4. В чл. 9 ал. 2 се изменя така : 
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“(2) Служебното пр авоотнош ение е за неопр еделен ср ок, освен когато в  закон е 
посочено др уго.” 

§ 5. Заглавието и член 10 се изменят така :  
“Задъ лжителен конкур с 
Ч л. 10. (1) Постъ пването на дъ р жавна служба в съ ответната администр ац ия 

задъ лжително се пр едх ожда от конкур с. 
(2) Н азначаването на всяка длъ жност на дъ р жавен служител се извъ р ш ва чр ез 

конкур енц ия, основана на пр оф есионални качества.” 

§ 6. Съ здават се чл. 10а, 10б, 10в, 10г, 10д, 10е и 10ж : 
“Обявяване на конкур с 
Ч л. 10а. (1) К онкур съ т се обявява от ор гана по назначаването, който съ с заповед 

опр еделя: 
1. длъ жността, за която се пр овежда конкур съ т; 
2. спец иф ичните изисквания, пр едвидени в нор мативните актове за заемане на 

съ ответната длъ жност;  
3. начина за пр овеждане на конкур са; 
4. необх одимите документи, мястото и ср окъ т на подаването им, който не може 

да бъ де по-кр атъ к от 10 дни и по-дъ лъ г от 14 дни от публикуването на обявлението за 
конкур са. 

5. общ одостъ пното място, на което щ е се обявяват списъ ц ите или др уги 
съ общ ения въ в вр ъ зка с конкур са. 

(2) Обявлението за конкур са се публикува в р егистъ р а по чл. 61, ал. 1 от Закона за 
администр ац ията, в един ц ентр ален или местен ежедневник и се поставя на 
общ одостъ пното място по ал. 1, т. 5. В обявлението тр ябва да се съ дъ р жат всички данни 
по ал. 1. 

 
К онкур сна комисия 
 
Ч л. 10б. (1) К онкур сната комисия се съ стои от 3 до 7 членове. 
(2) Поименният съ став на комисията се опр еделя съ с заповед на ор гана по 

назначаването по пр едложение на администр ативния секр етар . В съ става на комисията 
задъ лжително се вклю чват р ъ ководителят на администр ативното звено, в което е 
свободната длъ жност, служител или лиц е с ю р идическо обр азование и пр едставител на 
звеното “Ч овеш ки р есур си”. В нея могат да участват и пр едставители на синдикалните 
ор ганизац ии на дъ р жавните служители от съ ответната администр ац ия, както и въ нш ни 
спец иалисти в съ ответната област.  

 
Допускане до конкур с 
 
Ч л. 10в. (1) Допускането на кандидатите до конкур са се извъ р ш ва от конкур сната 

комисия. До участие не се допускат лиц а, които не са пр едставили необх одимите 
документи и не отговар ят на спец иф ичните изисквания, пр едвидени в нор мативните 
актове за заемане на съ ответната длъ жност.  

(2) К онкур сната комисия изготвя списъ ц и на допуснатите и недопуснатите 
кандидати, които поставя на общ одостъ пното място в съ ответната администр ац ия и 
обявява в електр онната й стр аниц а, пр и наличие на такава, на 7-ия ден от кр айната дата 
за подаване на документите. К омисията посочва датата на пр овеждане на конкур са, 
която не може да бъ де по-р ано от 14 дни след изтичането на ср ока за подаване на 
документите, часа за започване и мястото на пр овеждане на конкур са. 
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(3) В списъ ка на недопуснатите кандидати се посочват основанията за 
недопускане.  

(4) Н едопускането до участие в конкур са подлежи на администр ативен контр ол 
пр ед ор гана по назначаването в 3-дневен ср ок от обявяването на списъ ка. Ж албата не 
спир а конкур сната пр оц едур а. Р еш ението на ор гана по назначаването не подлежи на 
съ дебен контр ол. 

 
У частие в конкур с 
 
Ч л.10г. За участие в конкур са не се изисква съ гласие на р аботодателя или ор гана 

по назначаване, като кандидатъ т има пр аво на неплатен отпуск за дните на участие в 
конкур са и до 2 дни за пъ туване, когато конкур съ т се пр овежда в др уго населено място. 
Отпускъ т се зачита за тр удов или служебен стаж. 

 
Пр овеждане на конкур са 
 
Ч л.10д. (1) К онкур сната комисия пр овежда конкур са по обявения начин, като 

пр ец енява пр оф есионалните и деловите качества на кандидатите и класир а до тр има от 
успеш но издъ р жалите конкур са. За пр оведения конкур с се съ ставя пр отокол. 
Пр отоколъ т и всички документи на класир аните кандидати се пр едставят на ор гана по 
назначаването, който издава акт за назначаване на един от тях . 

(2) Пр ец енката на комисията и класир ането на кандидатите не подлежат на 
съ дебен контр ол. 

(3) Допуснатите кандидати, които не са класир ани, могат да въ зр азят пр ед ор гана 
по назначаването в 7-дневен ср ок от получаване на пр отокола на комисията. Пр и 
основателност на въ зр аженията ор ганъ т по назначаването пр екр атява конкур сната 
пр оц едур а и наср очва нов конкур с. Р еш ението на ор гана по назначаването не подлежи 
на съ дебен контр ол. 

 
Особени пр авила за подбор  на кандидати за висш и р ъ ководни длъ жности 
 
Ч л. 10е. Подбор ъ т и кар иер ното р азвитие на дъ р жавните служители, заемащ и 

висш и р ъ ководни длъ жности, могат да се извъ р ш ва от спец иализир ано звено в 
Администр ац ията на М инистер ския съ вет, чиито ф ункц ии се опр еделят в У стр ойствения 
пр авилник на М инистер ския съ вет и на неговата администр ац ия. 

 
Подзаконова ур едба 
 
Ч л. 10ж. Пр оц едур ата и начините за пр овеждане на конкур сите се опр еделят с 

нар едба, пр иета от М инистер ския съ вет.” 

§ 7. В чл. 11, ал. 2 т. 6 се изменя така : 
“6. р азмер а на основната заплата и допъ лнителните въ знагр аждения;”. 

§ 8. Ч лен 12 се изменя така: 
Ч л. 12. (1) К огато кандидатъ т се назначава за пъ р ви пъ т на дъ р жавна служба, в 

едногодиш ен ср ок, считано от датата на встъ пване в длъ жност, ор ганъ т по назначаване 
може да пр екр ати служебното пр авоотнош ение без пр едизвестие. В случай, че 
пр авоотнош ението се измени пр еди изтичането на ср ока, ср окъ т за изпитване 
пр одъ лжава да тече пр и следващ ото служебно пр авоотнош ение.  



4 
 
 

 

(2) Ако в ср ока по ал.1 служебното пр авоотнош ение бъ де пр екр атено, пр и 
постъ пване на дъ р жавна служба в др уга администр ац ия започва да тече нов ср ок за 
изпитване. 

(3) К огато дъ р жавният служител се назначава на дъ р жавна служба в др уга 
администр ац ия, след изтичане на ср оковете по ал. 1 и 2, в 6-месечен ср ок, считано от 
датата на встъ пване в длъ жност, ор ганъ т по назначаване може мотивир ано да пр екр ати 
служебното пр авоотнош ение.  

(4) Ср окъ т за изпитване не тече пр ез вр емето, пр ез което дъ р жавният служител е 
бил в законоустановен отпуск.” 

 
§ 9. В чл. 15 се пр авят следните изменения : 

1. Алинея 1 се изменя така: 
“(1) Дъ р жавният служител може да бъ де назначаван за опр еделен ср ок за 

заместване на дъ р жавен служител, който отсъ ства от р абота повече от 3 месец а.” 
2. В ал. 2 думите “изискванията на чл. 8, 9, 11 и 14” се заменят с “пр и спазване на 

условията за назначаване”. 

3. Алинеи 4 и 5 се отменят. 
§ 10. Заглавието и член 16 се изменят така : 
“Допъ лнително служебно пр авоотнош ение пр и незаета длъ жност 
Ч л.16.(1) Ор ганъ т по назначаването може да пр едложи на опр еделен дъ р жавен 

служител р абота по въ тр еш но съ вместителство за ср ок до назначаване на служител на 
незаетата длъ жност. 

(2) Ср окъ т по ал. 1 не може да бъ де по-дъ лъ г от 6 месец а. 
(3) В случая по ал. 1 дъ р жавният служител получава заедно съ с заплатата си и 50 

на сто от минималния р азмер  на основната заплата за незаетата длъ жност.” 

§ 11. В чл. 17, ал. 3 след думата “изр ично” се добавя “писмено”. 

§ 12. Заглавието и чл. 26 се отменят. 
§ 13. В чл. 28 се пр авят следните изменения и допъ лнения : 
1. Досегаш ният текст става ал. 1 и в нея след думата “служба” се добавя  “и да 

съ ответства на К одекса за поведение на служителите в дъ р жавната администр ац ия”. 

2. Съ здава се ал. 2 : 
“(2) К одексъ т за поведение на служителите в дъ р жавната администр ац ия се 

пр иема от М инистер ския съ вет и се обнар одва в “Дъ р жавен вестник.” 

§14. Съ здава се чл. 29а : 
“Задъ лжение за р азкр иване и за избягване на конф ликт на интер еси 

Ч л. 29а. (1)  Дъ р жавният служител е длъ жен всяка година до 31 мар т по обр азец , 
утвъ р ден от министъ р а на дъ р жавната администр ац ия, да деклар ир а писмено пр ед 
ор гана по назначаването всеки тъ р говски, ф инансов или др уг делови интер ес, който той 
или свъ р зани с него лиц а имат въ в вр ъ зка с ф ункц иите на администр ац ията, в която 
р аботи. 

(2) Дъ р жавният служител е длъ жен да не участва пр и обсъ ждането, подготовката 
и вземането на р еш ения, когато той или свъ р заните с него лиц а са заинтер есувани от 
съ ответното р еш ение или когато има съ с заинтер есуваните лиц а отнош ения, пор аждащ и 
основателни съ мнения в неговата безпр истр астност. 
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(3) В случаите по ал. 2 дъ р жавният служител уведомява писмено ор гана по 
назначаването.” 

§ 15. Заглавието и чл. 31 се отменят. 
§ 16. В чл. 32 се пр авят следните изменения: 
1. Алинея 1 се изменя така : 
“(1)  За изпъ лнение на дъ р жавната служба дъ р жавният служител има пр аво на 

бр утна заплата, която вклю чва основна заплата и допъ лнителни въ знагр аждения.”  
2. Алинея 2 се отменя.  

§ 17. В чл. 35 се пр авят следните изменения и допъ лнения: 

1. Алинея 3 се изменя така : 
“(3) Дъ р жавният служител, изпр атен на обучение с общ а пр одъ лжителност 

повече от един месец  в р амките на една календар на година, пр и условията на ал.2, се 
задъ лжава да р аботи в съ ответната администр ац ия за пер иод от 1 до 3 години. У словията 
и конкр етният ср ок се уговар ят между ор гана по назначаването и дъ р жавния служител. 
Пр и виновно неизпъ лнение на задъ лженията от стр ана на дъ р жавния служител той 
въ зстановява р азх одите по обучението съ ответно на неизпъ лнението.” 

2. Съ здават се  ал. 4, 5 и 6: 
“(4) Ор ганъ т по назначаване или лиц ето по чл. 6, ал. 2 утвъ р ждава годиш ен план 

за обучение на служителите в съ ответната администр ац ия.  
(5) Въ з основа на утвъ р дените годиш ни планове за обучение министъ р ъ т на 

дъ р жавната администр ац ия утвъ р ждава обобщ ения план за обучение на служителите в 
администр ац ията съ обр азно ср едствата, пр едвидени за обучение в дъ р жавния бю джет за 
съ ответната година. 

(6) Е жегодно съ с закона за дъ р жавния бю джет се опр еделят ср едства за 
повиш аване на пр оф есионалната квалиф икац ия и пр еквалиф икац ия на служителите в 
администр ац ията в р азмер  до 0.8% от планир аните ср едства за р аботна заплата.”  

§18. Съ здава се чл. 35а: 
“Пр овеждане на  обучение 
Ч л. 35а.(1) За осъ щ ествяване на обучение за повиш аване на пр оф есионалната 

квалиф икац ия и пр еквалиф икац ия на служителите в дъ р жавната администр ац ия се 
съ здава И нститут по публична администр ац ия и евр опейска интегр ац ия съ с статут на 
изпъ лнителна агенц ия къ м министъ р а на дъ р жавната администр ац ия. 

(2) Н а задъ лжително обучение подлежат постъ пилите за пъ р ви пъ т на дъ р жавна 
служба, както и назначените за пъ р ви пъ т на р ъ ководна длъ жност дъ р жавни служители. 

(3) Ор ганъ т по назначаването е длъ жен да осигур и обучението на лиц ата по ал. 2 
в едногодиш ен ср ок от встъ пването им в длъ жност. 

(4) Ф инансир ането на обучението по ал. 2 се осъ щ ествява от ср едствата по чл. 35, 
ал. 6.” 

§ 19. В чл. 36 ал. 1 се отменя. 

§ 20. Заглавието и чл. 37 се отменят. 
§ 21. В чл. 38, ал. 1 думите “съ гласно отделен закон” се заличават. 
§ 22. В заглавието и чл. 40 се пр авят следните изменения и допъ лнения: 

1. Заглавието се изменя така : 
“Пр едставително, униф ор мено и спец иално облекло” 

2. Досегаш ният текст става ал. 1. 
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3. Съ здава се  ал. 2: 
“ (2) Ор ганъ т по назначаването пр едоставя безплатно спец иално облекло и лични 

пр едпазни ср едства на дъ р жавни служители, които р аботят пр и опасни или вр едни за 
здр авето или живота условия, пр и условия и по р ед, опр еделени с нар едба на министъ р а 
на тр уда и соц иалната политика и министъ р а на здр авеопазването.” 

 
§ 23. Съ здава се чл. 42а: 
“Пр аво на изявления 
Ч л. 42а. Дъ р жавният служител може да пр ави изявления от името на ор гана по 

назначаването или администр ац ията съ с съ гласието на ор гана по назначаването или на 
опр еделен от него служител на р ъ ководна длъ жност.” 

§ 24. В чл. 43 и в чл. 45, ал. 1 думата “идеална” се заменя с “нестопанска”. 

§ 25. В чл. 56 се пр авят следните изменения : 

1. В ал. 1 числото “30” се заменя с “25”. 

2. В ал. 2 думите “неговия р анг и служебен стаж” се заменят с “неговата 
длъ жност” и числото “20” се заменя с “10”. 

3. В ал. 3 думите “и р анг” се заличават. 
§ 26 . В чл. 60 се пр авят следните изменения и допъ лнения: 

1. Досегаш ният текст става ал. 1 и се изменя така: 
“(1) За вр емето на платения годиш ен отпуск дъ р жавният служител получава 

бр утна заплата, опр еделена по служебното пр авоотнош ение къ м момента на започване 
ползването на отпуска.” 

2. Съ здава се ал. 2: 
“(2) Пр и въ тр еш но съ вместителство и пр и заместване по чл. 84 заплатата за 

отпуск се опр еделя въ з основа на бр утната заплата по основното служебно 
пр авоотнош ение.” 

§ 27. В чл. 61 се пр авят следните изменения и допъ лнения: 

1. Досегаш ният текст става ал. 1. 

2. Съ здава се ал. 2: 

“(2) Пр и пр екр атяване на служебното пр авоотнош ение р азмер ъ т на пар ичното 
обезщ етение за компенсир ане на неизползваните дни платен годиш ен отпуск се 
опр еделя съ обр азно р азмер а на бр утната заплата, опр еделена на дъ р жавния служител 
къ м датата на пр екр атяване на служебното пр авоотнош ение.”  

§ 28. В чл. 62 се пр авят следните изменения и допъ лнения: 

1. Досегаш ният текст става ал.1 и в нея: 

а) в т.1 ц иф р ата “3”  се заменя с  “2”; 

б) в т. 3 думата “тр и” се заменя с  “2”; 

в ) съ здава се  т. 7 : 
“ 7. пр и честване на пр азниц и на негови дец а до 18-годиш на въ зр аст – 2 р аботни 

дни за съ ответната календар на година, за което той своевр еменно уведомява 
непоср едствения си р ъ ководител.” 

2.Съ здават се ал. 2 и 3: 
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“(2) По вр еме на отпуските по т. 1-3 на дъ р жавния служител се изплащ а заплата в 
р азмер а по чл. 60, ал.1, а по т. 4-6 – спор ед пр едвиденото в спец иалните закони. 

(3) Отпускъ т по ал. 1, т. 7 е в р амките на платения годиш ен отпуск.” 

§ 29. В чл. 63 думите “и за две или повече живи дец а” се заличават и числото 
“168” се заменя  съ с “167”. 

§ 30. Съ здава се чл. 63а : 

“Отпуск на синдикални дейц и 

Ч л. 63а. (1) За осъ щ ествяване на синдикална дейност нещ атните членове на 
ц ентр ални и отр аслови р ъ ководства на синдикалните ор ганизац ии по чл. 45, както и 
нещ атните пр едседатели на синдикалните р ъ ководства в съ ответната администр ац ия 
имат пр аво на платен отпуск в р азмер  на 25 р аботни часа за една календар на година. 

(2) Отпускъ т по ал.1 се заплащ а съ гласно чл. 60, ал. 1 и не може да се компенсир а 
с пар ично обезщ етение. 

(3) Вр емето на ползване на отпуска по ал. 1 се опр еделя от съ ответния 
синдикален деец , за което той своевр еменно уведомява непоср едствения си 
р ъ ководител.  Вр емето и пр одъ лжителността на използвания отпуск се отчитат в 
спец иална книга, която се води от лиц е, опр еделено от ор гана по назначаването. 

(4) Отпускъ т по ал. 1 не може да бъ де ползван пр ез следващ а календар на година.” 

§ 31. В чл. 65 се пр авят следните изменения: 

1. В ал.1 думата “получава” се заменя с “ползва”. 

2. В ал. 2  думата “тр удов” се заличава. 
§ 32. Заглавието на Р аздел VІ се изменя така: 
“Р аздел ІV 

Заплата” 

§ 33. Заглавието и чл. 67 се изменят така: 
“Б р утна заплата 
Ч л. 67. (1) Б р утната заплата се съ стои от основна заплата и допъ лнителни 

въ знагр аждения. 
(2) М инималните и максималните р азмер и на основните заплати се установяват с 

акт на М инистер ския съ вет. Ор ганъ т по назначаването опр еделя индивидуалния р азмер  
на основната заплата на дъ р жавния служител, като отчита нивото на заеманата длъ жност 
и оц енката на индивидуалното изпъ лнение от последното атестир ане, по р ед и условия, 
опр еделени от М инистер ския съ вет.  

(3)  Допъ лнителните въ знагр аждения се опр еделят за: 
1. пр ослужено вр еме; 
2. р абота в почивни и пр азнични дни; 
3. извъ нр еден тр уд; 
4. р абота пр ез нощ та; 
5. вр еме на р азположение; 
6. постигнати р езултати по р ед, установен в нор мативен акт или въ тр еш ните 

пр авила за р аботната заплата; 
7. др уги допъ лнителни случаи, опр еделени в нор мативен акт. 
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(4) Р азмер ите и условията за получаване на допъ лнителните въ знагр аждения се 
опр еделят с акт на М инистер ския съ вет и не могат да бъ дат по-ниски от опр еделените в 
тр удовото законодателство.” 

§ 34. Ч лен 68 се изменя така: 
“Ч л. 68. М инималният р азмер  на основната заплата за най-ниската длъ жност, 

пр едвидена за заемане от дъ р жавен служител, се опр еделя ежегодно съ с Закона за 
дъ р жавния бю джет и не може да бъ де по-нисъ к от р азмер а за пр едх одната година.” 

§ 35. Заглавието и чл. 69 се отменят. 
§ 36. Заглавието и чл. 70 се отменят. 
§ 37. Ч лен 73 се изменя така: 
“(1) Р ангъ т е изр аз на пр оф есионалната квалиф икац ия на дъ р жавния служител 

като съ вкупност от знания и умения, необх одими за качествено изпъ лнение на 
задъ лженията. 

(2) Р анговете на дъ р жавните служители се р азделят в две гр упи: "младш и р анг" и 
"стар ш и р анг".  М ладш ият и стар ш ият р анг имат по 5 степени. 

(3) М инималният р анг за всяка длъ жност се опр еделя в класиф икатор ите по чл. 2, 
като за р ъ ководните длъ жности се опр еделя най-малко тр ети младш и р анг.”  

§ 38. Заглавието и чл. 74 се изменят така: 
“ Опр еделяне на р анг 
Ч л. 74. (1) Пр и постъ пване за пъ р ви пъ т на дъ р жавна служба на лиц ата, които 

нямат стаж, ор ганъ т по назначаването опр еделя пети младш и р анг. 
(2) Пр и постъ пване за пъ р ви пъ т на дъ р жавна служба на лиц ата, които отговар ят 

на изискванията за години пр оф есионален опит в осъ щ ествяване на съ ответната дейност, 
ор ганъ т по назначаването опр еделя р анг, съ ответстващ  на минимално пр едвидения в 
класиф икатор ите по чл. 2 р анг за съ ответната длъ жност.  

(3) Пр и повиш аване в длъ жност или спечелване на конкур с от дъ р жавен 
служител, който пр итежава по-нисъ к р анг от минимално изискващ ия се за новата 
длъ жност, но отговар ящ  на изискванията за години пр оф есионален опит, ор ганъ т по 
назначаването му опр еделя минимално пр едвидения в класиф икатор ите по чл. 2 р анг за 
заемане на длъ жността .” 

§ 39. Заглавието и чл. 75 се изменят така: 
“ Повиш аване в р анг 
Ч л. 75.  (1) Повиш аването в р анг се извъ р ш ва на не по-малко от 3 и на не повече 

от 5 години въ з основа на атестир ане чр ез оц енка на изпъ лнението на дъ р жавния 
служител.  

(2) Дъ р жавният служител може да бъ де повиш ен в следващ ия по-висок р анг 
пр еди 3-годиш ния ср ок по ал. 1, пр и условие, че пр и атестир ане е получил най-високата 
оц енка.” 

 
§ 40. Заглавието и чл. 76 се изменят така : 
“Атестир ане 
Ч л. 76 (1) Дъ р жавният служител ежегодно се атестир а чр ез оц енка на 

изпъ лнението.  
(2) Атестир ането се извъ р ш ва по система от кр итер ии, чр ез които се оц енява 

постигането на пр едвар ително съ гласувани ц ели, степента на изпъ лнение на 
задъ лженията и пр оф есионалните компетентности на дъ р жавния служител. 
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(3) Оц енката на изпъ лнението на дъ р жавния служител следва да бъ де 
мотивир ана, като се основава на обективно установени ф акти и обстоятелства. 

(4) Дъ р жавният служител задъ лжително се запознава с напр авената му оц енка, по 
която може да изр ази писмено становищ е. 

(5) У словията и р еда за пр овеждане на атестир ането се опр еделят с нар едба на 
М инистер ския съ вет.” 

§ 41. В чл. 82 се пр авят следните изменения : 

1. Заглавието се изменя така : 
“Пр еназначаване на дъ р жавния служител” 
2. В ал. 2 изр азъ т “пр итежава необх одимия р анг за заемане на новата дъ р жавна 

служба” се заменят с “отговар я на условията  за заемане на съ ответната длъ жност.” 
§ 42. В чл. 83 ал. 3 се отменя. 

§ 43. В чл. 84 се пр авят следните изменения и допъ лнения : 

1. В ал. 1 думите “до 30 р аботни дни” се заличават. 
2. Съ здава се ал. 4: 
“(4) К огато отсъ ствието е над 30 р аботни дни, но не повече от 3 месец а, съ с 

заповедта по ал. 2 се опр еделя допъ лнителна заплата в р азмер  50 на сто от основната 
заплата на замествания служител.” 

§ 44.Съ здава се чл. 87а : 
“Запазване на служебното пр авоотнош ение пр и пр еобр азуване на администр ац ия 
Ч л. 87а. Пр и пр еобр азуване на администр ац ия, пр и пр еминаване на дейност от 

една администр ац ия в др уга, както и пр и пр еминаване на дейност от закр ита 
администр ац ия в др уга служебното пр авоотнош ение с дъ р жавния служител не се 
пр екр атява.” 

§ 45. В чл. 88 се пр авят следните изменения и допъ лнения : 
1. В ал. 1 след думата “нагр ади”се добавя “съ с заповед на  ор гана по 

назначаването или лиц ето по чл. 6, ал. 2, която се оповестява по подх одящ  начин. 

2. Алинеи 2 и 3 се изменят така : 
“(2) Отличията са: 
1.  гр амота; 
2. ср ебъ р ен почетен знак на съ ответната администр ац ия; 
3. златен почетен знак на съ ответната администр ац ия. 
 “(3) Н агр адите са пар ични и пр едметни.” 

4. Съ здава се нова ал. 4 : 
“(4) Стойността на пар ичната или пр едметната нагр ада не може  да надвиш ава 

р азмер а на основната заплата на дъ р жавния служител.” 
5. Досегаш ната ал. 4 става ал. 5. 

§ 46. В чл. 89 се пр авят следните изменения: 

1. В ал. 2  т. 5 се изменя така: 
“5. неспазване пр авилата на К одекса за поведение на служителите в дъ р жавната 

администр ац ия.” 

2. В ал. 3 думата “началник” се заменя с “р ъ ководител”. 

§ 47. В чл. 91 се пр авят следните изменения и допъ лнения : 

1. Досегаш ният текст става ал.1, като в  т. 2 думата “степента” се заменя с 
“ф ор мата”  
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2. Съ здава се ал. 2 : 

“(2) За неизпъ лнение на задъ лжението по чл. 29а, ал. 2 се налага дисц иплинар но 
наказание “уволнение”. 

§ 48. В чл. 92 ал. 2 се отменя. 

§ 49. В чл. 93 ал. 1 се изменя така :  
“(1) Дисц иплинар но наказващ ият ор ган е длъ жен пр еди налагане на 

дисц иплинар ното наказание да изслуш а дъ р жавния служител или да му даде ср ок за 
писмени обяснения,  да съ бер е и оц ени посочените от него доказателства.” 

§ 50. В чл. 94, ал. 1 думите “един месец ” и “6 месец а” се заменят съ ответно с “2 
месец а” и “1 година”. 

§ 51. В чл. 95 ал. 1 се изменя така : 
“(1) Въ в всяка администр ац ия се съ здава дисц иплинар ен съ вет в съ став от 3-ма до 

7 р едовни и двама р езер вни членове, които са дъ р жавни служители. Н ай-малко един от 
р едовните членове на дисц иплинар ния съ вет тр ябва да е с ю р идическо обр азование, 
освен в случаите, когато в администр ац ията няма дъ р жавен служител с такова 
обр азование. “ 

§ 52. В чл. 99, ал. 2 думите “и се вписва в неговото служебно досие и в 
служебната му книжка” се заменят съ с “се пр илага къ м служебното досие”. 

§ 53. В чл.100 се пр авят следните изменения и допъ лнения: 

1. В ал. 1 думите “или от непоср едствения р ъ ководител” се заличават. 
2. В ал. 1, т. 3, изр ечение втор о след думата “отстр аняването” се добавя изр азъ т 

“може да се извъ р ш и от непоср едствения р ъ ководител и”. 

3. Съ здава се нова ал. 3 : 
“(3) Дъ р жавният служител не получава заплата за вр емето, пр ез което е бил 

отстр анен.” 

4. Досегаш ната ал. 3 става ал. 4. 

§ 54. В чл. 103 се пр авят следните изменения и допъ лнения: 

1. В ал.1 : 

а) точка 2 се изменя така : 
“2. когато заповедта за пр екр атяване на служебното пр авоотнош ение бъ де 

отменена от ор гана по назначаването или от съ да и  дъ р жавният служител не се яви да 
заеме пр едиш ната длъ жност в ср ока по чл. 122, ал.1;” 

б) съ здават се т. 6 и 7 : 
“6. пор ади изтичане на ср ока, за който е назначен дъ р жавният служител; 
7. пор ади завр ъ щ ане на замествания дъ р жавен служител; 
в) досегаш ната т. 6 става т. 8. 

2. Алинея 2 се отменя.  
§ 55. В чл. 104 се пр авят следните изменения и допъ лнения : 
1. В ал. 1 думите “ В случая по чл. 103, ал. 1, т. 2” се заменят с “К огато заповедта 

за пр екр атяване на служебното пр авоотнош ение бъ де отменена от ор гана по 
назначаването или от съ да”. 

2. Алинея 4  се изменя така: 
“(4) В случая по чл. 103, ал. 1, т. 8 съ ответната администр ац ия поема обичайните 

р азноски по погр ебението на дъ р жавния служител и изплащ а обезщ етение в р азмер  на 
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толкова бр утни заплати, опр еделени къ м момента на смъ р тта, колкото пр ослужени 
години като дъ р жавен служител той има, но не повече от 20. Обезщ етението се изплащ а 
общ о на пр еживелия съ пр уг, на ненавъ р ш илите пъ лнолетие и на навъ р ш илите 
пъ лнолетие дец а на дъ р жавния служител, когато те учат р едовно в ср едни училищ а и са 
на въ зр аст до 20 години или учат въ в висш и училищ а и са на въ зр аст до 25 години.” 

§ 56. В чл. 106 се пр авят следните изменения и допъ лнения : 

1. В ал.1 : 

а) точки 3 и 4 се отменят; 
б) точка 5 се изменя така: 
“5. пр и пр идобито пр аво на пенсия за осигур ителен стаж и въ зр аст.” 

2. Алинея 3 и 4 се изменят така : 
“(3) В случаите по ал. 1, т. 5 дъ р жавният служител има пр аво на обезщ етение в 

р азмер  на толкова месечни бр утни заплати, опр еделени къ м момента на пр екр атяване на 
служебното пр авоотнош ение, колкото пр ослужени години като дъ р жавен служител има 
той, но не повече от 20.  Ако къ м момента на пр екр атяване на служебното 
пр авоотнош ение дъ р жавният служител е р аботил в съ щ ата администр ац ия пр ез 
последните 10 години, той има пр аво да получи 6-месечни бр утни заплати, а когато е 
р аботил по-малко от 10 години – 2-месечни бр утни заплати, когато това е по-
благопр иятно за него. Т ова обезщ етение може да бъ де получено само веднъ ж.  
Обезщ етението се дъ лжи и в случаите, когато служебното пр авоотнош ение е пр екр атено 
едностр анно от дъ р жавния служител или по взаимно съ гласие и къ м момента на 
пр екр атяването дъ р жавният служител е пр идобил пр аво на пенсия за осигур ителен стаж 
и въ зр аст.  

(4) Пр и неспазване на ср ока на пр едизвестие от ор гана по назначаването на 
дъ р жавния служител се дъ лжи обезщ етение в р азмер  на бр утната заплата за неспазения 
ср ок на пр едизвестието.” 

§ 57. В чл. 107 се пр авят следните изменения и допъ лнения: 

1. Досегаш ният текст става ал. 1 и се съ здават т. 5, 6, и 7: 

“5. е налиц е обективна невъ зможност дъ р жавният служител да изпъ лнява 
служебните си задъ лжения извъ н случаите по чл. 103, ал. 1, т.  3; 

6. заеманата от служителя длъ жност тр ябва да бъ де освободена за въ зстановяване 
на незаконно уволнен дъ р жавен служител, заемал пр еди това съ щ ата длъ жност; 

7. дъ р жавният служител е назначен пр и неспазване на условията по чл. 7 и 
нар уш ението съ щ ествува  и къ м момента на пр екр атяване на пр авоотнош ението.” 

2. Съ здават  се  ал.  2 и 3 : 
“(2) Ор ганъ т по назначаване може да пр екр ати служебното пр авоотнош ение без 

пр едизвестие с дъ р жавен служител, получил най-ниска общ а оц енка пр и атестир ане. 
(3) В случаите по чл. 107, ал. 1, т. 6 дъ р жавният служител има пр аво на 

обезщ етение за вр емето, пр ез което е останал без р абота, но за не повече от два месец а. 
С акт на М инистер ския съ вет може да се пр едвиди обезщ етение за по-дъ лъ г ср ок.  Ако в 
този ср ок дъ р жавният служител е постъ пил на др уга дъ р жавна служба с по-ниска 
заплата, той има пр аво на р азликата за съ щ ия ср ок.” 

§ 58.Съ здава се чл. 107а  : 
“Пр екр атяване на служебното пр авоотнош ение по иниц иатива на ор гана по 

назначаването ср ещ у уговор ено обезщ етение 
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Ч л. 107а. (1) Ор ганъ т по назначаването може да пр едложи по своя иниц иатива на 
дъ р жавния служител пр екр атяване на служебното пр авоотнош ение ср ещ у обезщ етение.  
Ако служителят не се пр оизнесе писмено по пр едложението в 7-дневен ср ок, се смята, че 
то не е пр ието. 

(2) Ако дъ р жавният служителят пр иеме пр едложението по ал. 1, ор ганъ т по 
назначаването му дъ лжи обезщ етение в р азмер  не по-малко от 6-кр атния и не повече от 
10-кр атния р азмер  на последната получена месечна бр утна заплата. 

(3) Обезщ етението по ал. 2 се изплащ а заедно с вр ъ чването на заповедта за 
пр екр атяване на служебното пр авоотнош ение.” 

§ 59. Съ здава се чл. 107б : 
“Закр ила пр и пр екр атяване на служебното пр авоотнош ение  
Ч л.107б. Ор ганъ т по назначаването не може да пр екр ати служебното 

пр авоотнош ение  с бр еменна служителка, която е започнала ползване на отпуск за 
бр еменност и р аждане, освен в случаите на закр иване на администр ац ията.” 

§ 60. В чл.108 се пр авят следните изменения и допъ лнения: 

1. Досегаш ният текст става ал.1 и се съ здава изр ечение втор о : 

“В случаите на чл. 107, ал. 1, т. 5 се посочват и ф актическите обстоятелства, 
обуславящ и обективната невъ зможност за изпъ лнение на служебните задъ лжения.” 

2.Съ здава се ал. 2: 

“(2) Пр и пр екр атяване на служебното пр авоотнош ение, с изклю чение на случаите 
по чл. 107, ал. 1, т. 1, 3 и  7, дъ р жавният служител запазва р анга си.” 

§ 61. В чл.111, ал. 1 и 3 пр еди думите “ор гана по назначаването” се добавя “лиц е, 
опр еделено от”. 

§ 62. В чл.112, ал. 2 и в чл. 113 думите “ор ганъ т по назначаването е длъ жен” се 
заменят с “опр еделеното от ор гана по назначаването лиц е е длъ жно”. 

§ 63. В чл.121, ал.1   т. 2 се отменя.  

§ 64. В чл. 122 се пр авят следните изменения и допъ лнения: 

1. Ал. 1 се изменя така : 
“(1) Пр и отменяне на заповедта за пр екр атяване на служебното пр авоотнош ение 

от ор гана по назначаването или от съ да дъ р жавният служител се въ зстановява на 
пр едиш ната длъ жност, ако се яви в съ ответната администр ац ия в двуседмичен ср ок от 
влизането в сила на администр ативния акт или съ дебното р еш ение.” 

2. В ал. 2 думата “служба” се заменя с “длъ жност” и след думите “чл. 107” се 
поставя запетая и се добавя “ ал.1”. 

3. Съ здава се ал. 3: 
“(3) К огато въ зстановен по р еда на ал.1 дъ р жавен служител  не бъ де допуснат да 

изпъ лнява съ ответната длъ жност, той има пр аво и на обезщ етение в р азмер  на бр утната 
му заплата от деня на явяването му на р абота до действителното му допускане да 
изпъ лнява служебните си задъ лжения.”  

§ 65. Г лава десета се изменя така : 
 

“Г лава десета 
К онтр ол за спазване на статута на дъ р жавния служител 

К онтр олни  ор гани 
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Ч л.127. (1)  Ц ялостният контр ол по изпъ лнението на този закон се упр ажнява от 
М инистер ския съ вет. 

(2) Спец иализир аната контр олна дейност по спазването законодателството, 
свъ р зано с дъ р жавната служба, се извъ р ш ва от И зпъ лнителна агенц ия "Г лавна инспекц ия 
по тр уда" чр ез дъ р жавни инспектор и.  

(3) За дъ р жавни инспектор и могат да бъ дат назначавани лиц а, които имат най-
малко 10 години  стаж в администр ац ията. 

 
Дейност на инспектор ите 
 
Ч л.128. И нспектор ите извъ р ш ват общ и и спец иализир ани пр овер ки по утвъ р ден 

от изпъ лнителния дир ектор  на агенц ията и съ гласуван с министъ р а на дъ р жавната 
администр ац ия годиш ен план, както и внезапни пр овер ки по сигнали на р ъ ководителите 
на инспектор атите в администр ативните стр уктур и и на синдикалните ор ганизац ии или 
по жалби от дъ р жавни служители. 

 
Пр ава на инспектор ите 
 
Ч л.129. В р амките на своята компетентност инспектор ите имат пр аво: 
1. да изискват от ор ганите по назначаването обяснения и пр едставяне на всички 

необх одими документи, книжа и сведения въ в вр ъ зка с упр ажняването на контр ола; 
2. да се осведомяват пр яко от дъ р жавните служители по всички въ пр оси въ в 

вр ъ зка с упр ажняването на контр ола. 
 
Задъ лжения на инспектор ите 
 
Ч л.130. И нспектор ите са длъ жни: 
1. да пазят в тайна повер ителните сведения, които са им станали известни въ в 

вр ъ зка с упр ажняването на контр ола; 
2. да пазят в тайна източника, от който е получен сигнал за нар уш ение на 

служебното пр авоотнош ение. 
 
Задъ лжителни пр едписания 
 
Ч л.131. За пр едотвр атяване и пр еустановяване на нар уш енията, свъ р зани съ с 

статута на дъ р жавния служител и въ в вр ъ зка с изпъ лнението на неговите задъ лжения, 
които са установени пр и пр овер ките, дъ р жавните инспектор и издават задъ лжителни 
пр едписания на ор ганите по назначаването за отстр аняване на нар уш енията. 

 
Сигнална ф ункц ия 
 
Ч л.132. К огато пр и пр овер ките се установят нар уш ения, които съ дъ р жат данни за 

извъ р ш ено пр естъ пление или др уги пр авонар уш ения, дъ р жавните инспектор и 
уведомяват ор ганите на пр окур атур ата. 

 
Отговор ност за неизпъ лнение на задъ лжително пр едписание 
 
Ч л. 133. (1) К ойто не изпъ лни задъ лжително пр едписание на дъ р жавен инспектор , 

се наказва с глоба с р азмер  от 250 до 2000 лв. 
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(2) К ойто пр отивозаконно пр ечи на контр олен ор ган да изпъ лни служебните си 
задъ лжения, се наказва с глоба в р азмер  от 1000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко 
наказание. 

 
У становяване на нар уш енията, издаване, обжалване и изпъ лнение на 

наказателните постановления 
 
Ч л.134.(1 )Н еизпъ лнението на задъ лжителните пр едписания и съ здаването на 

пр ечки за осъ щ ествяване на контр ола за спазване статута на дъ р жавния служител се 
установяват с актове, съ ставени от инспектор ите. 

(2) Н аказателните постановления се издават от изпъ лнителния дир ектор  на 
И зпъ лнителна агенц ияя “Г лавна инспекц ия по тр уда”. 

(3) У становяването на нар уш енията, издаването, обжалването и изпъ лнението на 
наказателните постановления стават по р еда на Закона за администр ативните нар уш ения 
и наказания.” 
 
 

§ 66. Съ здава се допъ лнителна р азпор едба : 
 

“ ДОПЪ Л Н И Т Е Л Н А Р АЗПОР Е ДБ А 
§ 1. По смисъ ла на този закон: 
(1) "Свъ р зани лиц а" са: 
 а) съ пр узите, р однините по пр ава линия - без огр аничения, по съ р ебр ена 

линия - до четвъ р та степен вклю чително, и р однините по сватовство - до тр ета степен 
вклю чително; 

 б) лиц ата, едното от които участва в упр авлението на др ужеството на 
др угото; 
  в) съ др ужниц ите; 

г) др ужество и лиц е, което пр итежава повече от 5 на сто от дяловете и акц иите, 
издадени с пр аво на глас в др ужеството; 
 д)  лиц ата, чиято дейност се контр олир а пр яко или косвено от тр ето лиц е; 
 е)  лиц ата, които съ вместно контр олир ат пр яко или косвено тр ето лиц е; 
 ж)  лиц ата, едното от които е напр авило дар ение в полза на др угото. 
 (2) "Свъ р зани лиц а" са и лиц ата, които участват пр яко или косвено в 
упр авлението, контр ола или капитала на др уго лиц е или лиц а, пор ади което между тях  
могат да се уговар ят условия, р азлични от обичайните.” 

 

§ 67. Досегаш ният § 1 от Пр ех одните и заклю чителните р азпор едби става § 1а. 
 

ПРЕХ О Д Н И И З АКЛЮ Ч ИТ ЕЛН И РАЗ ПО РЕД БИ 

§ 68. Н авсякъ де в закона думата “нетр удоспособност” се заменя с 
“нер аботоспособност”. 

§ 69. (1) Дъ р жавната администр ативна комисия се закр ива.  
(2) М инистер ският съ вет в едномесечен ср ок от влизането в сила на закона 

ур ежда отнош енията, свъ р зани съ с закр иването на комисията по ал.1 

§ 70. Съ ставъ т на дисц иплинар ните съ вети се пр ивежда в съ ответствие с 
изискванията на този закон в 3-месечен ср ок от влизането му в сила. 

§ 71. По взаимно писмено спор азумение между стр аните по служебното 
пр авоотнош ение, неползваните до 1 януар и 2003 г. платени годиш ни отпуски или части 
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от тях  могат да бъ дат компенсир ани с обезщ етение, опр еделено по р еда на чл. 60,  
независимо че служебното пр авоотнош ение не е пр екр атено. 

§ 72. Считано от 1 януар и 2004 г. дъ р жавните служители, пр итежаващ и VІІ до ІІІ 
стар ш и р анг се пр еназначават на съ щ ата длъ жност с р анг V до І стар ш и р анг, 
пр итежаващ ите ІІ и І се пр еназначават с І стар ш и р анг. 

§ 73. В случаите, когато до изтичането на ср ока на служебното пр авоотнош ение, 
назначените въ в вр ъ зка с чл. 17, ал. 1 от Закона за администр ац ията дъ р жавни 
служители пр идобият изискуемия р анг или пр оф есионален опит, служебното им 
пр авоотнош ение се пр еобр азува в безср очно. 

§ 74. Служебните пр авоотнош ения на администр ативните секр етар и, назначени 
ср очно по чл. 9 от Закона за администр ац ията, се пр еобр азуват в безср очни. 

§ 75.  (1) В едномесечен ср ок от обнар одването на К ласиф икатор а на 
длъ жностите в администр ац ията на изпъ лнителната власт лиц ата, които заемат по 
тр удово пр авоотнош ение длъ жност, опр еделена за заемане от дъ р жавен служител, се 
назначават на длъ жността, ако отговар ят на изискванията по чл. 7 и в 14-дневен ср ок от 
опр еделянето на длъ жността за заемане от дъ р жавен служител подадат заявление по чл. 
8. С акта за назначаване им се опр еделя посоченият в  К ласиф икатор а на длъ жностите в 
администр ац ията на изпъ лнителната власт р анг за заемането на длъ жността. 

(2) Алинея 1 се пр илага съ ответно и за служителите в администр ац иите на 
др угите ор гани на дъ р жавна власт, пр едвидени в К онституц ията. 

§ 76. В К одекса на тр уда (обн., ДВ, бр . 26 и  27 от 1986 г., изм. и доп., бр . 6 от 
1988 г., бр . 21, 30 и 94 от 1990 г., бр . 27, 32 и 104 от 1991 г., бр . 23, 26, 88 и 100 от 1992 
г., Р еш ение № 12 на К онституц ионния съ д на Р Б  от 1995 г. - бр . 69 от 1995 г.; бр . 87 от 
1995 г., бр . 2, 12, 28 от 1996 г., бр . 124 от 1997 г., бр . 22, 56, 83, 108 и 113 от  1998 г.; 
Р еш ение № 11 на К онституц ионния съ д на Р Б  от 1998 г. - бр . 52 от 1998 г, бр . 51, 67, 110 
от 1999 г., бр . 25 от 2001 г.,бр . 1, 105 и 120 от 2002 г. и бр . 18 от 2003 г.) се пр авят 
следните допъ лнения: 

1. Съ здава се чл. 107а : 
“Допъ лнителни условия за р аботещ ите по тр удово пр авоотнош ение в дъ р жавната 

администр ац ия 
Ч л. 107а. (1) Н е може да бъ де склю чван тр удов договор  за р абота в дъ р жавната 

администр ац ия с лиц е, което:  
1. би се оказало в йер ар х ическа вр ъ зка на р ъ ководство и контр ол съ с съ пр уг или 

съ пр уга, р однина по пр ава линия без огр аничения, по съ р ебр ена линия до четвъ р та 
степен вклю чително или по сватовство до четвъ р та степен вклю чително; 

2. е едноличен тъ р говец , неогр аничено отговор ен съ др ужник в тъ р говско 
др ужество, упр авител или изпъ лнителен член на тъ р говско др ужество, тъ р говски 
пъ лномощ ник, тъ р говски пр едставител (пр окур ист), ликвидатор  или синдик; 

3. е нар оден пр едставител; 
4. е съ ветник в общ ински съ вет - само за съ ответната общ инска администр ац ия; 
5. заема р ъ ководна или контр олна длъ жност в политическа пар тия; тази забр ана 

не се отнася за експер тните съ тр удниц и и членовете на политическите кабинети. 
(2) Т р удовият договор  съ с служителя се склю чва от ор гана на изпъ лнителната 

власт или упъ лномощ ен от него заместник, или от администр ативния секр етар . 
(3) М инималният и максималният р азмер  на тр удовите въ знагр аждения на 

р аботещ ите в дъ р жавната администр ац ия се опр еделят с акт на М инистер ския съ вет. 
(4) И ндивидуалният р азмер  на тр удовото въ знагр аждение се опр еделя в 

зависимост от оц енката на индивидуалното изпъ лнение пр и условия и по р ед, 
опр еделени от М инистер ския съ вет. 
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(5) Служителите, р аботещ и по тр удово пр авоотнош ение в дъ р жавната 
администр ац ия, се атестир ат пр и условия и по р ед, опр еделени от М инистер ския съ вет. 

(6) Пр и изпъ лнение на тр удовите си задъ лжения служителите тр ябва да спазват 
пр авилата на К одекса за поведение на служителите в дъ р жавната администр ац ия.” 

2. В чл. 126 се съ здава т. 13: 
“13. да уведоми р аботодателя за наличие на несъ вместимост с изпъ лняваната 

р абота, когато по вр еме на осъ щ ествяването й за него въ зникне някое от основанията за 
недопустимост по чл. 107а, ал. 1.” 

3. В чл. 325 се съ здава т. 13: 
“13. пор ади несъ вместимост в случаите по чл. 107а, ал.1; когато 

несъ вместимостта е по чл. 107а, ал. 1, т. 1, р аботодателят пр екр атява тр удовия договор  с 
един от двамата служители по своя пр ец енка.” 

4. В чл. 330, ал. 2 се съ здава т. 7: 
“7. р аботникъ т или служителят не изпъ лни задъ лжението за уведомяване по чл. 

126, т. 13”. 
§ 77. В К одекса за задъ лжително общ ествено осигур яване ( обн., ДВ, бр . 110 от 

1999 г., Р еш ение № 5 на К онституц ионния съ д на Р Б  от 2000 г. - бр . 55 от 2000 г.; изм. и 
доп., бр . 64 от 2000 г., бр . 1, 35 и  41 от 2001 г., бр . 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г. 
и бр . 8 от 2003 г.), се пр авят следните изменения и допъ лнения : 

1. В чл. 54б, ал. 3 след числото 107, се добавя “ ал.1, т. 1-4”.  
2. В чл. 54в, ал. 2 след думите “ чл. 106, ал. 2” се добавя “и чл. 107, ал. 3”. 
§ 78. В  чл. 19, ал. 2 т. 4 от Закона за облагане дох одите на ф изическите лиц а  

(обн., ДВ, бр . 118 от 1997 г., изм. и доп., бр . 71 и 153 от 1998 г., бр . 50, 103 и 111 от 1999 
г.,  бр . 105 от 2000 г., бр . 110 от 2001 г., бр . 40, 45, 61 и 118 от 2002 г. и бр . 42 от 2003 г.) 
след думите “ чл. 106, ал. 2 и 3” се добавя “и чл. 107, ал. 3”. 

§ 79. В чл. 114 от Закона за отбр аната и въ ор ъ жените сили на Р епублика Б ъ лгар ия 
(обн., ДВ, бр . 112 от 1995 г.; изм. и доп., бр . 67 от 1996  г., бр . 122 от 1997 г., бр . 70, 93, 
152 и 153 от 1998 г., бр . 12, 67 и 69 от 1999 г., бр . 49 и 64 от 2000г., бр . 25 и 34 от 2001 г., 
бр . 1, 40, 45 и 119 от 2002 г. и бр . 53 от 2003 г.)  думите "с изклю чение на”  се заменят с 
“както и”, а в изр ечение втор о накр ая се добавя “съ ответно по ср очно служебно 
пр авоотнош ение”. 

§ 80 . В чл. 218, ал. 3 от Закона за министер ството на въ тр еш ните р аботи ( обн., 
ДВ, бр . 122 от 1997 г., изм. и доп., бр . 70, 73 и 153 от 1998 г., бр . 30 и 110 от 1999 г., бр . 1 
и 29 от 2000 г., бр . 28, 45 и 119 от 2002 г. и бр . 17 и 26 от 2003 г.) т. 2 и 6 се отменят. 

§ 81. В Закона за администр ац ията (обн., ДВ, бр . 130 от 1998 г.; Р еш ение № 2 на 
К онституц ионния съ д от 1999 г.- бр . 8 от 1999 г.; изм. и доп., бр . 67 от 1999 г., бр . 64 и 81 
от 2000 г., бр . 99 от 2001 г., попр . бр . 101 от 2001 г.) се пр авят следните изменения и 
допъ лнения : 

1. Ч лен 9 се отменя. 

2. В чл. 10, ал. 2 се изменя така: 
“ Ч л.10 (2) Служителите в администр ац ията се назначават от ор гана на дъ р жавна 

власт. Т ой може да въ зложи всички или отделни свои пр авомощ ия по служебното или 
тр удовото пр авоотнош ение на свой заместник или на администр ативния секр етар .”  

3. В чл. 13, ал. 1 думите “Е динен класиф икатор  на длъ жностите в 
администр ац ията” се заменят с “класиф икатор и на длъ жностите”. 

4. Ч лен 17 се отменя. 
5. В чл. 40 се пр авят следните изменения: 
а) в ал. 7 изр ечение втор о се заличава. 
б) алинея 8 се отменя. 
6.  В чл.42 се пр авят следните изменения: 
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а) в ал. 5 изр ечение втор о се заличава. 
б) алинея 6 се отменя. 
7. В чл.47 се пр авят следните изменения: 
а) в ал.7 изр ечение втор о се заличава. 
б) алинея 8 се отменя. 
8. В чл.50 се пр авят следните изменения: 
а) в ал.7 изр ечение втор о се заличава. 
б) алинея 8 се отменя. 
9. В чл. 54 се пр авят следните изменения: 
а) в ал. 7 изр ечение втор о се заличава. 
б) алинея 8 се отменя. 

 10. В § 2 от Пр ех одните и заклю чителните р азпор едби думите “Е динен 
класиф икатор  на длъ жностите в администр ац ията” се заменят с “К ласиф икатор  на 
длъ жностите в администр ац ията на изпъ лнителната власт”. 

§ 82. Ч лен 47 от Закона за местното самоупр авление и местната администр ац ия 
(обн., ДВ, бр . 77 от 1991 г., изм.и доп. бр . 24,49 и 65 от 1995 г., бр . 90 от 1996 г., бр . 122 
от 1997 г., бр . 33, 130 и 154 от 1998 г., бр . 67 и 69 от 1999 г., бр . 26 и 85 от 2000 г. и бр . 1 
от 2001 г.) се отменя. 

§ 83. Т ози закон влиза в сила от деня на обнар одването му в “Дъ р жавен вестник”. 
Р азпор едбите на § 16, 26, 28, 30 и 33 влизат в сила от 1 януар и 2004 г. В § 37 
р азпор едбата на чл. 73, ал. 2 влиза в сила от 1 януар и 2004 г.  

 
 
Законъ т е пр иет от Х Х Х ІХ  Н ар одно съ бр ание на ................. 2003 г. и е подпечатан 

с оф иц иалния печат на Н ар одното съ бр ание. 
 
 
 
 

ПРЕД СЕД АТ ЕЛ Н А  
Н АРО Д Н О Т О  СЪБРАН ИЕ: 
 
 
     (О гн я н  Ге р д ж ик о в )  
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М О Т ИВ И 
 
к ъ м  п р о е к т а  н а  З а к о н  з а  из м е н е н ие  и д о п ъ л н е н ие  н а  З а к о н а  з а  д ъ р ж а в н ия  

с л у ж ит е л  
 
Законъ т за дъ р жавния служител бе пр иет в изпъ лнение на чл. 116, ал. 2 от 

К онституц ията като част от пр овежданата р еф ор ма в дъ р жавната администр ац ия. 
Пр актическото пр илагане на закона и подзаконовите актове къ м него показа 

р едиц а пр опуски, които налагат пр иемането на Закон за  изменението и допъ лнението 
му.  

Действащ ата нор мативна ур едба на дъ р жавната служба не съ здава в достатъ чна 
степен конкур ентни условия и благопр иятна ср еда за кар иер но р азвитие на дъ р жавните 
служители. Т я не поставя акц ента пр и изр астване в служба или р анг въ р х у р еалното 
изпъ лнение на служебните задъ лжения, а го свъ р зва в значителна степен с пер иода 
пр ослужено вр еме в администр ац ията. Н а пр актика р ангъ т се пр илага като ф ункц ия на 
стажа , а не като изр аз на индивидуалния пр инос, опит и умения. 

Достъ пъ т до дъ р жавна служба не е р егламентир ан така, че да дава р авни 
въ зможности  и пр озр ачност в пр оц едур ата за набир ане на пер сонал в дъ р жавната 
администр ац ия.  

Р азпор едбите, които р егламентир ат служебното пр авоотнош ение по заместване и 
по въ тр еш но съ вместителство, както и изменението на служебното пр авоотнош ение се 
нуждаят от пр ец изир ане, тъ й като пр актически не съ здават еф ективна ур едба за р едиц а 
х ипотези, свъ р зани с необх одимостта от мобилност пр и осъ щ ествяване на дъ р жавната 
служба. 

Н есъ въ р ш енства показа и пр оц едур ата по налагане на дисц иплинар ни наказания. 
Пр идобивайки пр аво на пенсия за осигур ителен стаж и въ зр аст, дъ р жавните 

служители са в нер авностойно положение с пенсионир ащ ите се по тр удово 
пр авоотнош ение. Пр едвидените в закона обезщ етения са много по-малки от тези, 
пр едвидени в К одекса на тр уда. 

Пор ади несполучливи р едакц ии и нееднакво използвани тер мини р едиц а 
р азпор едби на закона се нуждаят от допъ лнения и уточнения, тъ й като сегаш ните 
р едакц ии водят до пр отивор ечиви тъ лкувания. Л ипсва  законова ур едба на опр еделени 
х ипотези. 

Пр едлаганият законопр оект за изменение и допъ лнение на Закона за дъ р жавния 
служител ц ели, запазвайки ф илософ ията и основните пр инц ипи на закона, да ур еди 
необх одимите изменения и допъ лнения, с които щ е се изпъ лнят пр епор ъ ките на 
Е вр опейската комисия и щ е се отстр анят пр облемите, въ зникнали пр и неговото 
пр илагане.  

Съ с законопр оекта се въ вежда пр инц ипъ т на задъ лжителен конкур с пр и 
назначаване на дъ р жавна служба, пр едвид особената важност на конкур сното начало, 
което е ср едство както за обективен подбор  на пр оф есионално най-подготвените кадр и, 
така и за повиш аване на общ ественото довер ие в начина, по който се назначават 
дъ р жавните служители. К онкур съ т щ е е задъ лжителен пр и постъ пването въ общ е за 
пъ р ви пъ т на дъ р жавна служба и пр и постъ пването за пъ р ви пъ т в съ ответната 
администр ац ия. Законопр оектъ т пр едвижда назначаването на всяка длъ жност за 
дъ р жавен служител да се извъ р ш ва чр ез конкур енц ия, основана на пр оф есионални 
качества. 

Съ с законопр оекта се утвъ р ждава  пр инц ипъ т за безср очност на служебното 
пр авоотнош ение. Допуска се само едно изклю чение – назначаване за ср ока на отсъ ствие 
на дъ р жавен служител за повече от 3 месец а. По този начин щ е се даде въ зможност 
администр ац ията да ангажир а въ нш ни лиц а за заместване на дъ лгоср очно отсъ стващ  
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дъ р жавен служител (отпуск за гледане на малко дете или пр одъ лжителен отпуск по 
болест). 

Съ с законопор екта се съ здава ю р идическо задъ лжение за спазване на К одекса за 
поведение на служителите в дъ р жавната администр ац ия, като пр и нар уш ение щ е се 
тъ р си дисц иплинар на отговор ност на служителите. Пр едвижда се кодексъ т за поведение 
да се пр иема с акт на М инистер ския съ вет. 

В изпъ лнение на р еш ението на К омисията за бор ба с кор упц ията съ с 
законопр оекта се съ здават задъ лжения за дъ р жавните служители за р азкр иване  и за 
избягване на конф ликт на интер еси пр и осъ щ ествяване на дъ р жавната служба.  

Законопр оектъ т р егламентир а пр инц ипите за ор ганизац ия и ф инансир ане на 
обучението на служителите в администр ац ията, залегнали в Стр атегията за обучение на 
служителите от дъ р жавната администр ац ия и въ вежда задъ лжително обучение за 
новопостъ пилите и назначените на пъ р ва р ъ ководна длъ жност служители в дъ р жавната 
администр ац ия. В зависимост от ф ор мата и вр еметр аенето на обучението, ф инансир ано 
от съ ответната администр ац ия, се р егламентир а  и задъ лжение на дъ р жавните служители 
да р аботят от една до тр и години в администр ац ията. Пр и неизпъ лнение на това 
задъ лжение те следва да въ р нат изр азх одваните за обучение ср едства. 

Пр едвижда се да отпаднат добавките за р анг и за категор ия администр ац ия като 
абсолю тни суми. Т ези добавки щ е бъ дат калкулир ани в основната заплата за длъ жност, 
като съ щ ата щ е се опр едели нор мативно в гр аниц и. Вземайки пр едвид оц енката на 
изпъ лнението от последното атестир ане ор ганъ т по назначаването щ е опр еделя 
нар астването на заплатата на всеки служител. 

В законопр оекта са р егламентир ани опр еделянето на р анговете на постъ пващ ите 
за пъ р ви пъ т на дъ р жавна служба, повиш аването в р анг и пр инц ипите на атестир ането 
чр ез оц енка на изпъ лнението. 

Пр едвижда се пр и пр еобр азуване на администр ац ия, пр и пр еминаване на дейност 
от една администр ац ия в др уга, както и пр и пр еминаване на дейност от закр ита 
администр ац ия в др уга, служебното пр авоотнош ение с дъ р жавния служител да не се 
пр екр атява.  

Съ с законопр оекта се усъ въ р ш енства дисц иплинар ното пр оизводство чр ез 
пр омени в изискванията къ м съ ставите на дисц иплинар ните съ вети, удъ лжаване на 
ср оковете за тъ р сене на дисц иплинар на отговор ност, пр еодоляване на пр отивор ечията, 
свъ р зани съ с заличаването на наложените дисц иплинар ни наказания. 

Законопр оектъ т ц ели подобр яване р ежима на пр екр атяване на служебното 
пр авоотнош ение чр ез вклю чване на нови пр авни основания за пр екр атяване, 
пр ец изир ане на ур едбата за обезщ етенията. Поставя се на пр инц ипна основа 
пр екр атяването на пр авоотнош ението съ с служители, които не постигат р езултати в 
дейността си. 

Пр едвижда се контр олъ т за спазване статута на дъ р жавния служител да се 
осъ щ ествява от дъ р жавни инспектор и в И зпъ лнителна агенц ия “Г лавна инспекц ия по 
тр уда”. И нспектор ите тр ябва да пр итежават най-малко 10-годиш ен пр оф есионален опит 
в администр ац ията. ВПодр обно са р егламентир ани пр авата и задъ лженията на 
инспектор ите. 

Законопр ектъ т пр едвижда ур еждане на спр аведливо обезщ етение на дъ р жавни 
служители, пр идобили пр аво на пенсия за осигур ителен стаж и въ зр аст след 
назначаването им на дъ р жавна служба, като се отчита пр одъ лжителността на р аботата 
им в съ щ ата администр ац ия. 

Пр едлаганият пр оект на Закон за изменение и допъ лнение на Закона за 
дъ р жавния служител е в контекста  на добр ите евр опейски пр актики за ор ганизац ията и 
ф ункц ионир ането на дъ р жавната служба.  
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С пр иемането на законопр оекта щ е се отстр анят пр облемите пр и неговото 
пр илагане и щ е се изпъ лнят пр епор ъ ките на Е вр опейската комисия по отнош ение 
р еф ор мата в дъ р жавната администр ац ия. 

 
 
 
М ИН ИСТ ЪР- ПРЕД СЕД АТ ЕЛ : 
   
 (Сим е о н  Са к с к о б у р гго т с к и) 

 
 
 


