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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ВХ. № 302-01-33/27.6.2003 г.                                                                         Проект


ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

(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. Член 2 се изменя така :
“Чл. 2. (1) Държавен служител е лице, което по силата на административен акт за назначаване заема платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомага орган на държавна власт при осъществяване на неговите правомощия.
(2) Министерският съвет определя наименованието на длъжностите на държавните служители в администрацията на изпълнителната власт, както и минималните изисквания за заемането им в Класификатор на длъжностите в администрацията на изпълнителната власт, който се обнародва.
(3) Наименованието на длъжностите на държавните служители в администрациите на другите органи на държавна власт, предвидени в Конституцията, както и минималните изисквания за заемането им се определят в класификатори, които се обнародват.
(4) Длъжностното разписание се утвърждава от органа по назначаването на съответната администрация.
(5) Длъжностните характеристики се утвърждават от административния секретар или от упълномощен от него служител на ръководна длъжност. Структурата на длъжностните характеристики и процедурите за тяхното разработване и изменение  се определят с наредба на министъра на държавната администрация.”
§  2. В чл. 6  ал. 2  се изменя така : 
“(2) Органът по назначаването може да възложи всички или отделни свои правомощия по служебното правоотношение на свой заместник или на административния секретар.”
§ 3. В чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т.1 думата “пряка” се заличава;
2. В т. 2 след  думата “(прокурист)” се поставя запетая и се добавя “ликвидатор или синдик;”; 
3. В т. 4 думите “или в районен” се заличават и думата "общинската" се заменя със "съответната общинска".
§ 4. В чл. 9 ал. 2 се изменя така :
“(2) Служебното правоотношение е за неопределен срок, освен когато в  закон е посочено друго.”
§ 5. Заглавието и член 10 се изменят така : 
“Задължителен конкурс
Чл. 10. (1) Постъпването на държавна служба в съответната администрация задължително се предхожда от конкурс.
(2) Назначаването на всяка длъжност на държавен служител се извършва чрез конкуренция, основана на професионални качества.”
§ 6. Създават се чл. 10а, 10б, 10в, 10г, 10д, 10е и 10ж :
“Обявяване на конкурс
Чл. 10а. (1) Конкурсът се обявява от органа по назначаването, който със заповед определя:
1. длъжността, за която се провежда конкурсът;
2. специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност; 
3. начина за провеждане на конкурса;
4. необходимите документи, мястото и срокът на подаването им, който не може да бъде по-кратък от 10 дни и по-дълъг от 14 дни от публикуването на обявлението за конкурса.
5. общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса.
(2) Обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в един централен или местен ежедневник и се поставя на общодостъпното място по ал. 1, т. 5. В обявлението трябва да се съдържат всички данни по ал. 1.

Конкурсна комисия

Чл. 10б. (1) Конкурсната комисия се състои от 3 до 7 членове.
(2) Поименният състав на комисията се определя със заповед на органа по назначаването по предложение на административния секретар. В състава на комисията задължително се включват ръководителят на административното звено, в което е свободната длъжност, служител или лице с юридическо образование и представител на звеното “Човешки ресурси”. В нея могат да участват и представители на синдикалните организации на държавните служители от съответната администрация, както и външни специалисти в съответната област. 

Допускане до конкурс

Чл. 10в. (1) Допускането на кандидатите до конкурса се извършва от конкурсната комисия. До участие не се допускат лица, които не са представили необходимите документи и не отговарят на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност. 
(2) Конкурсната комисия изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които поставя на общодостъпното място в съответната администрация и обявява в електронната й страница, при наличие на такава, на 7-ия ден от крайната дата за подаване на документите. Комисията посочва датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни след изтичането на срока за подаване на документите, часа за започване и мястото на провеждане на конкурса.
(3) Â ñïèñúêà íà íåäîïóñíàòèòå êàíäèäàòè ñå ïîñî÷âàò îñíîâàíèÿòà çà íåäîïóñêàíå. 
(4) Íåäîïóñêàíåòî äî ó÷àñòèå â êîíêóðñà ïîäëåæè íà àäìèíèñòðàòèâåí êîíòðîë ïðåä îðãàíà ïî íàçíà÷àâàíåòî â 3-äíåâåí ñðîê îò îáÿâÿâàíåòî íà ñïèñúêà. Æàëáàòà íå ñïèðà êîíêóðñíàòà ïðîöåäóðà. Ðåøåíèåòî íà îðãàíà ïî íàçíà÷àâàíåòî íå ïîäëåæè íà ñúäåáåí êîíòðîë.

Ó÷àñòèå â êîíêóðñ

×ë.10ã. Çà ó÷àñòèå â êîíêóðñà íå ñå èçèñêâà ñúãëàñèå íà ðàáîòîäàòåëÿ èëè îðãàíà ïî íàçíà÷àâàíå, êàòî êàíäèäàòúò èìà ïðàâî íà íåïëàòåí îòïóñê çà äíèòå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñà è äî 2 äíè çà ïúòóâàíå, êîãàòî êîíêóðñúò ñå ïðîâåæäà â äðóãî íàñåëåíî ìÿñòî. Îòïóñêúò ñå çà÷èòà çà òðóäîâ èëè ñëóæåáåí ñòàæ.

Ïðîâåæäàíå íà êîíêóðñà

×ë.10ä. (1) Êîíêóðñíàòà êîìèñèÿ ïðîâåæäà êîíêóðñà ïî îáÿâåíèÿ íà÷èí, êàòî ïðåöåíÿâà ïðîôåñèîíàëíèòå è äåëîâèòå êà÷åñòâà íà êàíäèäàòèòå è êëàñèðà äî òðèìà îò óñïåøíî èçäúðæàëèòå êîíêóðñà. Çà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñ ñå ñúñòàâÿ ïðîòîêîë. Ïðîòîêîëúò è âñè÷êè äîêóìåíòè íà êëàñèðàíèòå êàíäèäàòè ñå ïðåäñòàâÿò íà îðãàíà ïî íàçíà÷àâàíåòî, êîéòî èçäàâà àêò çà íàçíà÷àâàíå íà åäèí îò òÿõ.
(2) Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен контрол.
(3) Äîïóñíàòèòå êàíäèäàòè, êîèòî íå ñà êëàñèðàíè, ìîãàò äà âúçðàçÿò ïðåä îðãàíà ïî íàçíà÷àâàíåòî â 7-äíåâåí ñðîê îò ïîëó÷àâàíå íà ïðîòîêîëà íà êîìèñèÿòà. Ïðè îñíîâàòåëíîñò íà âúçðàæåíèÿòà îðãàíúò ïî íàçíà÷àâàíåòî ïðåêðàòÿâà êîíêóðñíàòà ïðîöåäóðà è íàñðî÷âà íîâ êîíêóðñ. Ðåøåíèåòî íà îðãàíà ïî íàçíà÷àâàíåòî íå ïîäëåæè íà ñúäåáåí êîíòðîë.

Îñîáåíè ïðàâèëà çà ïîäáîð íà êàíäèäàòè çà âèñøè ðúêîâîäíè äëúæíîñòè

×ë. 10å. Ïîäáîðúò è êàðèåðíîòî ðàçâèòèå íà äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè, çàåìàùè âèñøè ðúêîâîäíè äëúæíîñòè, ìîãàò äà ñå èçâúðøâà îò ñïåöèàëèçèðàíî çâåíî â Àäìèíèñòðàöèÿòà íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò, ÷èèòî ôóíêöèè ñå îïðåäåëÿò â Óñòðîéñòâåíèÿ ïðàâèëíèê íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò è íà íåãîâàòà àäìèíèñòðàöèÿ.

Ïîäçàêîíîâà óðåäáà

×ë. 10æ. Ïðîöåäóðàòà è íà÷èíèòå çà ïðîâåæäàíå íà êîíêóðñèòå ñå îïðåäåëÿò ñ íàðåäáà, ïðèåòà îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.”
§ 7. В чл. 11, ал. 2 т. 6 се изменя така :
“6. размера на основната заплата и допълнителните възнаграждения;”.
§ 8.Член 12 се изменя така:
Чл. 12. (1) Когато кандидатът се назначава за първи път на държавна служба, в едногодишен срок, считано от датата на встъпване в длъжност, органът по назначаване може да прекрати служебното правоотношение без предизвестие. В случай, че правоотношението се измени преди изтичането на срока, срокът за изпитване продължава да тече при следващото служебно правоотношение.	
(2) Ако в срока по ал.1 служебното правоотношение бъде прекратено, при постъпване на държавна служба в друга администрация започва да тече нов срок за изпитване.
(3) Когато държавният служител се назначава на държавна служба в друга администрация, след изтичане на сроковете по ал. 1 и 2, в 6-месечен срок, считано от датата на встъпване в длъжност, органът по назначаване може мотивирано да прекрати служебното правоотношение. 
(4) Срокът за изпитване не тече през времето, през което държавният служител е бил в законоустановен отпуск.”

§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения :
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Държавният служител може да бъде назначаван за определен срок за заместване на държавен служител, който отсъства от работа повече от 3 месеца.”
2. Â àë. 2 äóìèòå “èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 8, 9, 11 è 14” ñå çàìåíÿò ñ “ïðè ñïàçâàíå íà óñëîâèÿòà çà íàçíà÷àâàíå”.
3. Алинеи 4 и 5 се отменят.
§ 10. Заглавието и член 16 се изменят така :
“Допълнително служебно правоотношение при незаета длъжност
Чл.16.(1) Органът по назначаването може да предложи на определен държавен служител работа по вътрешно съвместителство за срок до назначаване на служител на незаетата длъжност.
(2) Срокът по ал. 1 не може да бъде по-дълъг от 6 месеца.
(3) Â ñëó÷àÿ ïî àë. 1 äúðæàâíèÿò ñëóæèòåë ïîëó÷àâà çàåäíî ñúñ çàïëàòàòà ñè è 50 íà ñòî îò ìèíèìàëíèÿ ðàçìåð íà îñíîâíàòà çàïëàòà çà íåçàåòàòà äëúæíîñò.”
§ 11. В чл. 17, ал. 3 след думата “изрично” се добавя “писмено”.
§ 12. Заглавието и чл. 26 се отменят.
§ 13. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения :
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думата “служба” се добавя  “и да съответства на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация”.
2. Създава се ал. 2 :
“(2) Кодексът за поведение на служителите в държавната администрация се приема от Министерския съвет и се обнародва в “Държавен вестник.”
§14. Създава се чл. 29а :
“Задължение за разкриване и за избягване на конфликт на интереси
Чл. 29а. (1)  Държавният служител е длъжен всяка година до 31 март по образец, утвърден от министъра на държавната администрация, да декларира писмено пред органа по назначаването всеки търговски, финансов или друг делови интерес, който той или свързани с него лица имат във връзка с функциите на администрацията, в която работи.
(2) Държавният служител е длъжен да не участва при обсъждането, подготовката и вземането на решения, когато той или свързаните с него лица са заинтересувани от съответното решение или когато има със заинтересуваните лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.
(3) В случаите по ал. 2 държавният служител уведомява писмено органа по назначаването.”
§ 15. Заглавието и чл. 31 се отменят.
§ 16. В чл. 32 се правят следните изменения:
1.	Алинея 1 се изменя така :
“(1)  За изпълнение на държавната служба държавният служител има право на брутна заплата, която включва основна заплата и допълнителни възнаграждения.” 
2. Алинея 2 се отменя. 
§ 17. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Алинея 3 се изменя така :
“(3) Държавният служител, изпратен на обучение с обща продължителност повече от един месец в рамките на една календарна година, при условията на ал.2, се задължава да работи в съответната администрация за период от 1 до 3 години. Условията и конкретният срок се уговарят между органа по назначаването и държавния служител. При виновно неизпълнение на задълженията от страна на държавния служител той възстановява разходите по обучението съответно на неизпълнението.”
2. Създават се  ал. 4, 5 и 6:
“(4) Органът по назначаване или лицето по чл. 6, ал. 2 утвърждава годишен план за обучение на служителите в съответната администрация. 
(5) Въз основа на утвърдените годишни планове за обучение министърът на държавната администрация утвърждава обобщения план за обучение на служителите в администрацията съобразно средствата, предвидени за обучение в държавния бюджет за съответната година.
(6) Ежегодно със закона за държавния бюджет се определят средства за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на служителите в администрацията в размер до 0.8% от планираните средства за работна заплата.” 
§18. Създава се чл. 35а:
“Провеждане на  обучение
Чл. 35а.(1) За осъществяване на обучение за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на служителите в държавната администрация се създава Институт по публична администрация и европейска интеграция със статут на изпълнителна агенция към министъра на държавната администрация.
(2) На задължително обучение подлежат постъпилите за първи път на държавна служба, както и назначените за първи път на ръководна длъжност държавни служители.
(3) Органът по назначаването е длъжен да осигури обучението на лицата по ал. 2 в едногодишен срок от встъпването им в длъжност.
(4) Финансирането на обучението по ал. 2 се осъществява от средствата 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 “съгласно отделен закон” се заличават.
§ 22. В заглавието и чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така :
“Представително, униформено и специално облекло”
2. Досегашният текст става ал. 1.
3. Създава се  ал. 2:
“ (2) Органът по назначаването предоставя безплатно специално облекло и лични предпазни средства на държавни служители, които работят при опасни или вредни за здравето или живота условия, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването.”

§ 23. Създава се чл. 42а:
“Право на изявления
Чл. 42а. Държавният служител може да прави изявления от името на органа по назначаването или администрацията със съгласието на органа по назначаването или на определен от него служител на ръководна длъжност.”
§ 24. В чл. 43 и в чл. 45, ал. 1 думата “идеална” се заменя с “нестопанска”.
§ 25. В чл. 56 се правят следните изменения :
1.	В ал. 1 числото “30” се заменя с “25”.
2.	В ал. 2 думите “неговия ранг и служебен стаж” се заменят с “неговата длъжност” и числото “20” се заменя с “10”.
3.	В ал. 3 думите “и ранг” се заличават.
§ 26 . В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
“(1) За времето на платения годишен отпуск държавният служител получава брутна заплата, определена по служебното правоотношение към момента на започване ползването на отпуска.”
2. Създава се ал. 2:
“(2)	При вътрешно съвместителство и при заместване по чл. 84 заплатата за отпуск се определя въз основа на брутната заплата по основното служебно правоотношение.”
§ 27. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
“(2) При прекратяване на служебното правоотношение размерът на паричното обезщетение за компенсиране на неизползваните дни платен годишен отпуск се определя съобразно размера на брутната заплата, определена на държавния служител към датата на прекратяване на служебното правоотношение.” 
§ 28. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Досегашният текст става ал.1 и в нея:
а) в т.1 цифрата “3”  се заменя с  “2”;
б) в т. 3 думата “три” се заменя с  “2”;
в ) създава се  т. 7 :
“ 7. при честване на празници на негови деца до 18-годишна възраст – 2 работни дни за съответната календарна година, за което той своевременно уведомява непосредствения си ръководител.”
2.Създават се ал. 2 и 3:
“(2) По време на отпуските по т. 1-3 на държавния служител се изплаща заплата в размера по чл. 60, ал.1, а по т. 4-6 – според предвиденото в специалните закони.
(3) Отпускът по ал. 1, т. 7 е в рамките на платения годишен отпуск.”
§ 29. В чл. 63 думите “и за две или повече живи деца” се заличават и числото “168” се заменя  със “167”.
§ 30. Създава се чл. 63а :
“Отпуск на синдикални дейци
Чл. 63а. (1) За осъществяване на синдикална дейност нещатните членове на централни и отраслови ръководства на синдикалните организации по чл. 45, както и нещатните председатели на синдикалните ръководства в съответната администрация имат право на платен отпуск в размер на 25 работни часа за една календарна година.
(2) Отпускът по ал.1 се заплаща съгласно чл. 60, ал. 1 и не може да се компенсира с парично обезщетение.
(3) Времето на ползване на отпуска по ал. 1 се определя от съответния синдикален деец, за което той своевременно уведомява непосредствения си ръководител.  Времето и продължителността на използвания отпуск се отчитат в специална книга, която се води от лице, определено от органа по назначаването.
(4) Отпускът по ал. 1 не може да бъде ползван през следваща календарна година.”
§ 31. В чл. 65 се правят следните изменения:
1.	В ал.1 думата “получава” се заменя с “ползва”.
2.	В ал. 2  думата “трудов” се заличава.
§ 32. Заглавието на Раздел VІ се изменя така:
“Раздел ІV
Заплата”
§ 33. Заглавието и чл. 67 се изменят така:
“Брутна заплата
Чл. 67. (1) Брутната заплата се състои от основна заплата и допълнителни възнаграждения.
(2) Минималните и максималните размери на основните заплати се установяват с акт на Министерския съвет. Органът по назначаването определя индивидуалния размер на основната заплата на държавния служител, като отчита нивото на заеманата длъжност и оценката на индивидуалното изпълнение от последното атестиране, по ред и условия, определени от Министерския съвет. 
(3)  Допълнителните възнаграждения се определят за:
1.	прослужено време;
2.	работа в почивни и празнични дни;
3.	извънреден труд;
4.	работа през нощта;
5.	време на разположение;
6.	постигнати резултати по ред, установен в нормативен акт или вътрешните правила за работната заплата;
7.	други допълнителни случаи, определени в нормативен акт.
(4) Размерите и условията за получаване на допълнителните възнаграждения се определят с акт на Министерския съвет и не могат да бъдат по-ниски от определените в трудовото законодателство.”
§ 34. Член 68 се изменя така:
“Чл. 68. Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител, се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет и не може да бъде по-нисък от размера за предходната година.”
§ 35. Заглавието и чл. 69 се отменят.
§ 36. Заглавието и чл. 70 се отменят.
§ 37. Член 73 се изменя така:
“(1) Рангът е израз на професионалната квалификация на държавния служител като съвкупност от знания и умения, необходими за качествено изпълнение на задълженията.
(2) Ðàíãîâåòå íà äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè ñå ðàçäåëÿò â äâå ãðóïè: "ìëàäøè ðàíã" è "ñòàðøè ðàíã".  Ìëàäøèÿò è ñòàðøèÿò ðàíã èìàò ïî 5 ñòåïåíè.
(3) Минималният ранг за всяка длъжност се определя в класификаторите по чл. 2, като за ръководните длъжности се определя най-малко трети младши ранг.” 
§ 38. Заглавието и чл. 74 се изменят така:
“ Определяне на ранг
Чл. 74. (1) При постъпване за първи път на държавна служба на лицата, които нямат стаж, органът по назначаването определя пети младши ранг.
(2) При постъпване за първи път на държавна служба на лицата, които отговарят на изискванията за години професионален опит в осъществяване на съответната дейност, органът по назначаването определя ранг, съответстващ на минимално предвидения в класификаторите по чл. 2 ранг за съответната длъжност. 
(3) При повишаване в длъжност или спечелване на конкурс от държавен служител, който притежава по-нисък ранг от минимално изискващия се за новата длъжност, но отговарящ на изискванията за години професионален опит, органът по назначаването му определя минимално предвидения в класификаторите по чл. 2 ранг за заемане на длъжността .”
§ 39. Заглавието и чл. 75 се изменят така:
“ Повишаване в ранг
Чл. 75.  (1) Повишаването в ранг се извършва на не по-малко от 3 и на не повече от 5 години въз основа на атестиране чрез оценка на изпълнението на държавния служител. 
(2) Държавният служител може да бъде повишен в следващия по-висок ранг преди 3-годишния срок по ал. 1, при условие, че при атестиране е получил най-високата оценка.”

§ 40. Çàãëàâèåòî è ÷ë. 76 ñå èçìåíÿò òàêà :
“Àòåñòèðàíå
×ë. 76 (1) Äúðæàâíèÿò ñëóæèòåë åæåãîäíî ñå àòåñòèðà ÷ðåç îöåíêà íà èçïúëíåíèåòî. 
(2) Àòåñòèðàíåòî ñå èçâúðøâà ïî ñèñòåìà îò êðèòåðèè, ÷ðåç êîèòî ñå îöåíÿâà ïîñòèãàíåòî íà ïðåäâàðèòåëíî ñúãëàñóâàíè öåëè, ñòåïåíòà íà èçïúëíåíèå íà çàäúëæåíèÿòà è ïðîôåñèîíàëíèòå êîìïåòåíòíîñòè íà äúðæàâíèÿ ñëóæèòåë.
(3) Оценката на изпълнението на държавния служител следва да бъде мотивирана, като се основава на обективно установени факти и обстоятелства.
(4) Äúðæàâíèÿò ñëóæèòåë çàäúëæèòåëíî ñå çàïîçíàâà ñ íàïðàâåíàòà ìó îöåíêà, ïî êîÿòî ìîæå äà èçðàçè ïèñìåíî ñòàíîâèùå.
(5) Óñëîâèÿòà è ðåäà çà ïðîâåæäàíå íà àòåñòèðàíåòî ñå îïðåäåëÿò ñ íàðåäáà íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.”
§ 41. В чл. 82 се правят следните изменения :
1.	Заглавието се изменя така :
“Преназначаване на държавния служител”
2. В ал. 2 изразът “притежава необходимия ранг за заемане на новата държавна служба” се заменят с “отговаря на условията  за заемане на съответната длъжност.”
§ 42. В чл. 83 ал. 3 се отменя.
§ 43. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения :
1. В ал. 1 думите “до 30 работни дни” се заличават.
2. Създава се ал. 4:
“(4) Когато отсъствието е над 30 работни дни, но не повече от 3 месеца, със заповедта по ал. 2 се определя допълнителна заплата в размер 50 на сто от основната заплата на замествания служител.”
§ 44.Създава се чл. 87а :
“Запазване на служебното правоотношение при преобразуване на администрация
Чл. 87а. При преобразуване на администрация, при преминаване на дейност от една администрация в друга, както и при преминаване на дейност от закрита администрация в друга служебното правоотношение с държавния служител не се прекратява.”
§ 45. В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения :
1. В ал. 1 след думата “награди”се добавя “със заповед на  органа по назначаването или лицето по чл. 6, ал. 2, която се оповестява по подходящ начин.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така :
“(2) Отличията са:
1.  грамота;
2. сребърен почетен знак на съответната администрация;
3. златен почетен знак на съответната администрация.
 “(3) Наградите са парични и предметни.”
4. Създава се нова ал. 4 :
“(4) Стойността на паричната или предметната награда не може  да надвишава размера на основната заплата на държавния служител.”
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 46. В чл. 89 се правят следните изменения:
1.	В ал. 2  т. 5 се изменя така:
“5. неспазване правилата на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.”
2. В ал. 3 думата “началник” се заменя с “ръководител”.
§ 47. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения :
1. Досегашният текст става ал.1, като в  т. 2 думата “степента” се заменя с “формата” 
2.	Създава се ал. 2 :
“(2) За неизпълнение на задължението по чл. 29а, ал. 2 се налага дисциплинарно наказание “уволнение”.
§ 48. В чл. 92 ал. 2 се отменя.
§ 49. В чл. 93 ал. 1 се изменя така : 
“(1) Дисциплинарно наказващият орган е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша държавния служител или да му даде срок за писмени обяснения,  да събере и оцени посочените от него доказателства.”
§ 50. В чл. 94, ал. 1 думите “един месец” и “6 месеца” се заменят съответно с “2 месеца” и “1 година”.
§ 51. В чл. 95 ал. 1 се изменя така :
“(1) Âúâ âñÿêà àäìèíèñòðàöèÿ ñå ñúçäàâà äèñöèïëèíàðåí ñúâåò â ñúñòàâ îò 3-ìà äî 7 ðåäîâíè è äâàìà ðåçåðâíè ÷ëåíîâå, êîèòî ñà äúðæàâíè ñëóæèòåëè. Íàé-ìàëêî åäèí îò ðåäîâíèòå ÷ëåíîâå íà äèñöèïëèíàðíèÿ ñúâåò òðÿáâà äà å ñ þðèäè÷åñêî îáðàçîâàíèå, îñâåí â ñëó÷àèòå, êîãàòî â àäìèíèñòðàöèÿòà íÿìà äúðæàâåí ñëóæèòåë ñ òàêîâà îáðàçîâàíèå. “
§ 52. В чл. 99, ал. 2 думите “и се вписва в неговото служебно досие и в служебната му книжка” се заменят със “се прилага към служебното досие”.
§ 53. В чл.100 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “или от непосредствения ръководител” се заличават.
2. В ал. 1, т. 3, изречение второ след думата “отстраняването” се добавя изразът “може да се извърши от непосредствения ръководител и”.
3. Създава се нова ал. 3 :
“(3) Държавният служител не получава заплата за времето, през което е бил отстранен.”
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 54. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 :
а) точка 2 се изменя така :
“2. когато заповедта за прекратяване на служебното правоотношение бъде отменена от органа по назначаването или от съда и  държавният служител не се яви да заеме предишната длъжност в срока по чл. 122, ал.1;”
б) създават се т. 6 и 7 :
“6. поради изтичане на срока, за който е назначен държавният служител;
7. поради завръщане на замествания държавен служител;
в) досегашната т. 6 става т. 8.
2. Алинея 2 се отменя. 
§ 55. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения :
1. В ал. 1 думите “ В случая по чл. 103, ал. 1, т. 2” се заменят с “Когато заповедта за прекратяване на служебното правоотношение бъде отменена от органа по назначаването или от съда”.
2. Алинея 4  се изменя така:
“(4) Â ñëó÷àÿ ïî ÷ë. 103, àë. 1, ò. 8 ñúîòâåòíàòà àäìèíèñòðàöèÿ ïîåìà îáè÷àéíèòå ðàçíîñêè ïî ïîãðåáåíèåòî íà äúðæàâíèÿ ñëóæèòåë è èçïëàùà îáåçùåòåíèå â ðàçìåð íà òîëêîâà áðóòíè çàïëàòè, îïðåäåëåíè êúì ìîìåíòà íà ñìúðòòà, êîëêîòî ïðîñëóæåíè ãîäèíè êàòî äúðæàâåí ñëóæèòåë òîé èìà, íî íå ïîâå÷å îò 20. Îáåçùåòåíèåòî ñå èçïëàùà îáùî íà ïðåæèâåëèÿ ñúïðóã, íà íåíàâúðøèëèòå ïúëíîëåòèå è íà íàâúðøèëèòå ïúëíîëåòèå äåöà íà äúðæàâíèÿ ñëóæèòåë, êîãàòî òå ó÷àò ðåäîâíî â ñðåäíè ó÷èëèùà è ñà íà âúçðàñò äî 20 ãîäèíè èëè ó÷àò âúâ âèñøè ó÷èëèùà è ñà íà âúçðàñò äî 25 ãîäèíè.”
§ 56. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения :
1. В ал.1 :
а) точки 3 и 4 се отменят;
б) точка 5 се изменя така:
“5. при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.”
2.	Алинея 3 и 4 се изменят така :
“(3) В случаите по ал. 1, т. 5 държавният служител има право на обезщетение в размер на толкова месечни брутни заплати, определени към момента на прекратяване на служебното правоотношение, колкото прослужени години като държавен служител има той, но не повече от 20.  Ако към момента на прекратяване на служебното правоотношение държавният служител е работил в същата администрация през последните 10 години, той има право да получи 6-месечни брутни заплати, а когато е работил по-малко от 10 години – 2-месечни брутни заплати, когато това е по-благоприятно за него. Това обезщетение може да бъде получено само веднъж.  Обезщетението се дължи и в случаите, когато служебното правоотношение е прекратено едностранно от държавния служител или по взаимно съгласие и към момента на прекратяването държавният служител е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 
(4) При неспазване на срока на предизвестие от органа по назначаването на държавния служител се дължи обезщетение в размер на брутната заплата за неспазения срок на предизвестието.”
§ 57. В чл. 107 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Досегашният текст става ал. 1 и се създават т. 5, 6, и 7:
“5. е налице обективна невъзможност държавният служител да изпълнява служебните си задължения извън случаите по чл. 103, ал. 1, т.  3;
6. заеманата от служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен държавен служител, заемал преди това същата длъжност;
7. държавният служител е назначен при неспазване на условията по чл. 7 и нарушението съществува  и към момента на прекратяване на правоотношението.”
2. Създават  се  ал.  2 и 3 :
“(2) Органът по назначаване може да прекрати служебното правоотношение без предизвестие с държавен служител, получил най-ниска обща оценка при атестиране.
(3) В случаите по чл. 107, ал. 1, т. 6 държавният служител има право на обезщетение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от два месеца. С акт на Министерския съвет може да се предвиди обезщетение за по-дълъг срок.  Ако в този срок държавният служител е постъпил на друга държавна служба с по-ниска заплата, той има право на разликата за същия срок.”
§ 58.Създава се чл. 107а  :
“Прекратяване на служебното правоотношение по инициатива на органа по назначаването срещу уговорено обезщетение
Чл. 107а. (1) Органът по назначаването може да предложи по своя инициатива на държавния служител прекратяване на служебното правоотношение срещу обезщетение.  Ако служителят не се произнесе писмено по предложението в 7-дневен срок, се смята, че то не е прието.
(2) Ако държавният служителят приеме предложението по ал. 1, органът по назначаването му дължи обезщетение в размер не по-малко от 6-кратния и не повече от 10-кратния размер на последната получена месечна брутна заплата.
(3) Обезщетението по ал. 2 се изплаща заедно с връчването на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение.”
§ 59. Създава се чл. 107б :
“Закрила при прекратяване на служебното правоотношение 
Чл.107б. Органът по назначаването не може да прекрати служебното правоотношение  с бременна служителка, която е започнала ползване на отпуск за бременност и раждане, освен в случаите на закриване на администрацията.”
§ 60. В чл.108 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал.1 и се създава изречение второ :
“В случаите на чл. 107, ал. 1, т. 5 се посочват и фактическите обстоятелства, обуславящи обективната невъзможност за изпълнение на служебните задължения.”
2.Създава се ал. 2:
“(2) При прекратяване на служебното правоотношение, с изключение на случаите по чл. 107, ал. 1, т. 1, 3 и  7, държавният служител запазва ранга си.”
§ 61. В чл.111, ал. 1 и 3 преди думите “органа по назначаването” се добавя “лице, определено от”.
§ 62. В чл.112, ал. 2 и в чл. 113 думите “органът по назначаването е длъжен” се заменят с “определеното от органа по назначаването лице е длъжно”.
§ 63. В чл.121, ал.1   т. 2 се отменя. 
§ 64. В чл. 122 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се изменя така :
“(1) 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 съдебното решение.”
2. В ал. 2 думата “служба” се заменя с “длъжност” и след думите “чл. 107” се поставя запетая и се добавя “ ал.1”.
3. Създава се ал. 3:
“(3) Когато възстановен по реда на ал.1 държавен служител  не бъде допуснат да изпълнява съответната длъжност, той има право и на обезщетение в размер на брутната му заплата от деня на явяването му на работа до действителното му допускане да изпълнява служебните си задължения.” 
§ 65. Глава десета се изменя така :

“Глава десета
Контрол за спазване на статута на държавния служител
Контролни  органи
Чл.127. (1) 	Цялостният контрол по изпълнението на този закон се упражнява от Министерския съвет.
(2) Специализираната контролна дейност по спазването законодателството, свързано с държавната служба, се извършва от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" чрез държавни инспектори. 
(3) За държавни инспектори могат да бъдат назначавани лица, които имат най-малко 10 години  стаж в администрацията.

Дейност на инспекторите

Чл.128. Инспекторите извършват общи и специализирани проверки по утвърден от изпълнителния директор на агенцията и съгласуван с министъра на държавната администрация годишен план, както и внезапни проверки по сигнали на ръководителите на инспекторатите в административните структури и на синдикалните организации или по жалби от държавни служители.

Права на инспекторите

Чл.129. В рамките на своята компетентност инспекторите имат право:
1. да изискват от органите по назначаването обяснения и представяне на всички необходими документи, книжа и сведения във връзка с упражняването на контрола;
2. да се осведомяват пряко от държавните служители по всички въпроси във връзка с упражняването на контрола.

Задължения на инспекторите

Чл.130. Инспекторите са длъжни:
1. да пазят в тайна поверителните сведения, които са им станали известни във връзка с упражняването на контрола;
2. да пазят в тайна източника, от който е получен сигнал за нарушение на служебното правоотношение.

Задължителни предписания

Чл.131. За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, свързани със статута на държавния служител и във връзка с изпълнението на неговите задължения, които са установени при проверките, държавните инспектори издават задължителни предписания на органите по назначаването за отстраняване на нарушенията.

Ñèãíàëíà ôóíêöèÿ

×ë.132. Êîãàòî ïðè ïðîâåðêèòå ñå óñòàíîâÿò íàðóøåíèÿ, êîèòî ñúäúðæàò äàííè çà èçâúðøåíî ïðåñòúïëåíèå èëè äðóãè ïðàâîíàðóøåíèÿ, äúðæàâíèòå èíñïåêòîðè óâåäîìÿâàò îðãàíèòå íà ïðîêóðàòóðàòà.

Îòãîâîðíîñò çà íåèçïúëíåíèå íà çàäúëæèòåëíî ïðåäïèñàíèå

×ë. 133. (1) Êîéòî íå èçïúëíè çàäúëæèòåëíî ïðåäïèñàíèå íà äúðæàâåí èíñïåêòîð, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà ñ ðàçìåð îò 250 äî 2000 ëâ.
(2) Êîéòî ïðîòèâîçàêîííî ïðå÷è íà êîíòðîëåí îðãàí äà èçïúëíè ñëóæåáíèòå ñè çàäúëæåíèÿ, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà â ðàçìåð îò 1000 äî 5000 ëâ., àêî íå ïîäëåæè íà ïî-òåæêî íàêàçàíèå.

Óñòàíîâÿâàíå íà íàðóøåíèÿòà, èçäàâàíå, îáæàëâàíå è èçïúëíåíèå íà íàêàçàòåëíèòå ïîñòàíîâëåíèÿ

×ë.134.(1 )Íåèçïúëíåíèåòî íà çàäúëæèòåëíèòå ïðåäïèñàíèÿ è ñúçäàâàíåòî íà ïðå÷êè çà îñúùåñòâÿâàíå íà êîíòðîëà çà ñïàçâàíå ñòàòóòà íà äúðæàâíèÿ ñëóæèòåë ñå óñòàíîâÿâàò ñ àêòîâå, ñúñòàâåíè îò èíñïåêòîðèòå.
(2) Íàêàçàòåëíèòå ïîñòàíîâëåíèÿ ñå èçäàâàò îò èçïúëíèòåëíèÿ äèðåêòîð íà Èçïúëíèòåëíà àãåíöèÿÿ “Ãëàâíà èíñïåêöèÿ ïî òðóäà”.
(3) Óñòàíîâÿâàíåòî íà íàðóøåíèÿòà, èçäàâàíåòî, îáæàëâàíåòî è èçïúëíåíèåòî íà íàêàçàòåëíèòå ïîñòàíîâëåíèÿ ñòàâàò ïî ðåäà íà Çàêîíà çà àäìèíèñòðàòèâíèòå íàðóøåíèÿ è íàêàçàíèÿ.”


§ 66. Създава се допълнителна разпоредба :

“ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
(1) "Свързани лица" са:
	а) съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;
	б) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
		â) ñúäðóæíèöèòå;
г) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
	ä)  ëèöàòà, ÷èÿòî äåéíîñò ñå êîíòðîëèðà ïðÿêî èëè êîñâåíî îò òðåòî ëèöå;
	å)  ëèöàòà, êîèòî ñúâìåñòíî êîíòðîëèðàò ïðÿêî èëè êîñâåíî òðåòî ëèöå;
	æ)  ëèöàòà, åäíîòî îò êîèòî å íàïðàâèëî äàðåíèå â ïîëçà íà äðóãîòî.
	(2) "Ñâúðçàíè ëèöà" ñà è ëèöàòà, êîèòî ó÷àñòâàò ïðÿêî èëè êîñâåíî â óïðàâëåíèåòî, êîíòðîëà èëè êàïèòàëà íà äðóãî ëèöå èëè ëèöà, ïîðàäè êîåòî ìåæäó òÿõ ìîãàò äà ñå óãîâàðÿò óñëîâèÿ, ðàçëè÷íè îò îáè÷àéíèòå.”

§ 67. Досегашният § 1 от Преходните и заключителните разпоредби става § 1а.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 68. Навсякъде в закона думата “нетрудоспособност” се заменя с “неработоспособност”.
§ 69. (1) Държавната административна комисия се закрива. 
(2) Министерският съвет в едномесечен срок от влизането в сила на закона урежда отношенията, свързани със закриването на комисията по ал.1
§ 70. Съставът на дисциплинарните съвети се привежда в съответствие с изискванията на този закон в 3-месечен срок от влизането му в сила.
§ 71. По взаимно писмено споразумение между страните по служебното правоотношение, неползваните до 1 януари 2003 г. платени годишни отпуски или части от тях могат да бъдат компенсирани с обезщетение, определено по реда на чл. 60,  независимо че служебното правоотношение не е прекратено.
§ 72. Считано от 1 януари 2004 г. държавните служители, притежаващи VІІ до ІІІ старши ранг се преназначават на същата длъжност с ранг V до І старши ранг, притежаващите ІІ и І се преназначават с І старши ранг.
§ 73. В случаите, когато до изтичането на срока на служебното правоотношение, назначените във връзка с чл. 17, ал. 1 от Закона за администрацията държавни служители придобият изискуемия ранг или професионален опит, служебното им правоотношение се преобразува в безсрочно.
§ 74. Служебните правоотношения на административните секретари, назначени срочно по чл. 9 от Закона за администрацията, се преобразуват в безсрочни.
§ 75. 	(1) В едномесечен срок от обнародването на Класификатора на длъжностите в администрацията на изпълнителната власт лицата, които заемат по трудово правоотношение длъжност, определена за заемане от държавен служител, се назначават на длъжността, ако отговарят на изискванията по чл. 7 и в 14-дневен срок от определянето на длъжността за заемане от държавен служител подадат заявление по чл. 8. С акта за назначаване им се определя посоченият в  Класификатора на длъжностите в администрацията на изпълнителната власт ранг за заемането на длъжността.
(2) Алинея 1 се прилага съответно и за служителите в администрациите на другите органи на държавна власт, предвидени в Конституцията.
§ 76. В Кодекса на труда (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., Решение № 12 на Конституционния съд на РБ 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.; Решение № 11 на Конституционния съд на РБ 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 правят следните допълнения:
1. Създава се чл. 107а :
“Допълнителни условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация
×ë. 107à. (1) Íå ìîæå äà áúäå ñêëþ÷âàí òðóäîâ äîãîâîð çà ðàáîòà â äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ ñ ëèöå, êîåòî: 
1. áè ñå îêàçàëî â éåðàðõè÷åñêà âðúçêà íà ðúêîâîäñòâî è êîíòðîë ñúñ ñúïðóã èëè ñúïðóãà, ðîäíèíà ïî ïðàâà ëèíèÿ áåç îãðàíè÷åíèÿ, ïî ñúðåáðåíà ëèíèÿ äî ÷åòâúðòà ñòåïåí âêëþ÷èòåëíî èëè ïî ñâàòîâñòâî äî ÷åòâúðòà ñòåïåí âêëþ÷èòåëíî;
2. å åäíîëè÷åí òúðãîâåö, íåîãðàíè÷åíî îòãîâîðåí ñúäðóæíèê â òúðãîâñêî äðóæåñòâî, óïðàâèòåë èëè èçïúëíèòåëåí ÷ëåí íà òúðãîâñêî äðóæåñòâî, òúðãîâñêè ïúëíîìîùíèê, òúðãîâñêè ïðåäñòàâèòåë (ïðîêóðèñò), ëèêâèäàòîð èëè ñèíäèê;
3. å íàðîäåí ïðåäñòàâèòåë;
4. å ñúâåòíèê â îáùèíñêè ñúâåò - ñàìî çà ñúîòâåòíàòà îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ;
5. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия; тази забрана не се отнася за експертните сътрудници и членовете на политическите кабинети.
(2) Трудовият договор със служителя се сключва от органа на изпълнителната власт или упълномощен от него заместник, или от административния секретар.
(3) Минималният и максималният размер на трудовите възнаграждения на работещите в държавната администрация се определят с акт на Министерския съвет.
(4) Индивидуалният размер на трудовото възнаграждение се определя в зависимост от оценката на индивидуалното изпълнение при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
(5) Служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, се атестират при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
(6) При изпълнение на трудовите си задължения служителите трябва да спазват правилата на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.”
2. В чл. 126 се създава т. 13:
“13. да уведоми работодателя за наличие на несъвместимост с изпълняваната работа, когато по време на осъществяването й за него възникне някое от основанията за недопустимост по чл. 107а, ал. 1.”
3. В чл. 325 се създава т. 13:
“13. поради несъвместимост в случаите по чл. 107а, ал.1; когато несъвместимостта е по чл. 107а, ал. 1, т. 1, работодателят прекратява трудовия договор с един от двамата служители по своя преценка.”
4. Â ÷ë. 330, àë. 2 ñå ñúçäàâà ò. 7:
“7. ðàáîòíèêúò èëè ñëóæèòåëÿò íå èçïúëíè çàäúëæåíèåòî çà óâåäîìÿâàíå ïî ÷ë. 126, ò. 13”.
§ 77. В Кодекса за задължително обществено осигуряване ( обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., Решение № 5 на Конституционния съд на РБ 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 правят следните изменения и допълнения :
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 доходите на физическите лица 
(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 отбраната и въоръжените сили на Република България (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 изключение на”  се заменят с “както и”, а в изречение второ накрая се добавя “съответно по срочно служебно правоотношение”.
§ 80 . В чл. 218, ал. 3 от Закона за министерството на вътрешните работи ( 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 администрацията (обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г.; Решение № 2 на Конституционния съд 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 правят следните изменения и допълнения :
1. Член 9 се отменя.
2. В чл. 10, ал. 2 се изменя така:
“Чл.10 (2) Служителите в администрацията се назначават от органа на държавна власт. Той може да възложи всички или отделни свои правомощия по служебното или трудовото правоотношение на свой заместник или на административния секретар.” 
3. В чл. 13, ал. 1 думите “Единен класификатор на длъжностите в администрацията” се заменят с “класификатори на длъжностите”.
4. Член 17 се отменя.
5. В чл. 40 се правят следните изменения:
а) в ал. 7 изречение второ се заличава.
б) алинея 8 се отменя.
6.  В чл.42 се правят следните изменения:
а) в ал. 5 изречение второ се заличава.
б) алинея 6 се отменя.
7. В чл.47 се правят следните изменения:
а) в ал.7 изречение второ се заличава.
б) алинея 8 се отменя.
8. В чл.50 се правят следните изменения:
а) в ал.7 изречение второ се заличава.
б) алинея 8 се отменя.
9. В чл. 54 се правят следните изменения:
а) в ал. 7 изречение второ се заличава.
б) алинея 8 се отменя.
	10. В § 2 от Преходните и заключителните разпоредби думите “Единен класификатор на длъжностите в администрацията” се заменят с “Класификатор на длъжностите в администрацията на изпълнителната власт”.
§ 82. Член 47 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (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. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”. Разпоредбите на § 16, 26, 28, 30 и 33 влизат в сила от 1 януари 2004 г. В § 37 разпоредбата на чл. 73, ал. 2 влиза в сила от 1 януари 2004 г. 


Законът е приет от ХХХІХ Народно събрание на ................. 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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МОТИВИ

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител

Законът за държавния служител бе приет в изпълнение на чл. 116, ал. 2 от Конституцията като част от провежданата реформа в държавната администрация.
Практическото прилагане на закона и подзаконовите актове към него показа редица пропуски, които налагат приемането на Закон за  изменението и допълнението му. 
Действащата нормативна уредба на държавната служба не създава в достатъчна степен конкурентни условия и благоприятна среда за кариерно развитие на държавните служители. Тя не поставя акцента при израстване в служба или ранг върху реалното изпълнение на служебните задължения, а го свързва в значителна степен с периода прослужено време в администрацията. На практика рангът се прилага като функция на стажа , а не като израз на индивидуалния принос, опит и умения.
Достъпът до държавна служба не е регламентиран така, че да дава равни възможности  и прозрачност в процедурата за набиране на персонал в държавната администрация. 
Разпоредбите, които регламентират служебното правоотношение по заместване и по вътрешно съвместителство, както и изменението на служебното правоотношение се нуждаят от прецизиране, тъй като практически не създават ефективна уредба за редица хипотези, свързани с необходимостта от мобилност при осъществяване на държавната служба.
Несъвършенства показа и процедурата по налагане на дисциплинарни наказания.
Придобивайки право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, държавните служители са в неравностойно положение с пенсиониращите се по трудово правоотношение. Предвидените в закона обезщетения са много по-малки от тези, предвидени в Кодекса на труда.
Поради несполучливи редакции и нееднакво използвани термини редица разпоредби на закона се нуждаят от допълнения и уточнения, тъй като сегашните редакции водят до противоречиви тълкувания. Липсва  законова уредба на определени хипотези.
Предлаганият законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител цели, запазвайки философията и основните принципи на закона, да уреди необходимите изменения и допълнения, с които ще се изпълнят препоръките на Европейската комисия и ще се отстранят проблемите, възникнали при неговото прилагане. 
Със законопроекта се въвежда принципът на задължителен конкурс при назначаване на държавна служба, предвид особената важност на конкурсното начало, което е средство както за обективен подбор на професионално най-подготвените кадри, така и за повишаване на общественото доверие в начина, по който се назначават държавните служители. Конкурсът ще е задължителен при постъпването въобще за първи път на държавна служба и при постъпването за първи път в съответната администрация. Законопроектът предвижда назначаването на всяка длъжност за държавен служител да се извършва чрез конкуренция, основана на професионални качества.
Със законопроекта се утвърждава  принципът за безсрочност на служебното правоотношение. Допуска се само едно изключение – назначаване за срока на отсъствие на държавен служител за повече от 3 месеца. По този начин ще се даде възможност администрацията да ангажира външни лица за заместване на дългосрочно отсъстващ държавен служител (отпуск за гледане на малко дете или продължителен отпуск по болест).
Със законопоректа се създава юридическо задължение за спазване на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, като при нарушение ще се търси дисциплинарна отговорност на служителите. Предвижда се кодексът за поведение да се приема с акт на Министерския съвет.
В изпълнение на решението на Комисията за борба с корупцията със законопроекта се създават задължения за държавните служители за разкриване  и за избягване на конфликт на интереси при осъществяване на държавната служба. 
Законопроектът регламентира принципите за организация и финансиране на обучението на служителите в администрацията, залегнали в Стратегията за обучение на служителите от държавната администрация и въвежда задължително обучение за новопостъпилите и назначените на първа ръководна длъжност служители в държавната администрация. В зависимост от формата и времетраенето на обучението, финансирано от съответната администрация, се регламентира  и задължение на държавните служители да работят от една до три години в администрацията. При неизпълнение на това задължение те следва да върнат изразходваните за обучение средства.
Предвижда се да отпаднат добавките за ранг и за категория администрация като абсолютни суми. Тези добавки ще бъдат калкулирани в основната заплата за длъжност, като същата ще се определи нормативно в граници. Вземайки предвид оценката на изпълнението от последното атестиране органът по назначаването ще определя нарастването на заплатата на всеки служител.
В законопроекта са регламентирани определянето на ранговете на постъпващите за първи път на държавна служба, повишаването в ранг и принципите на атестирането чрез оценка на изпълнението.
Предвижда се при преобразуване на администрация, при преминаване на дейност от една администрация в друга, както и при преминаване на дейност от закрита администрация в друга, служебното правоотношение с държавния служител да не се прекратява. 
Със законопроекта се усъвършенства дисциплинарното производство чрез промени в изискванията към съставите на дисциплинарните съвети, удължаване на сроковете за търсене на дисциплинарна отговорност, преодоляване на противоречията, свързани със заличаването на наложените дисциплинарни наказания.
Законопроектът цели подобряване режима на прекратяване на служебното правоотношение чрез включване на нови правни основания за прекратяване, прецизиране на уредбата за обезщетенията. Поставя се на принципна основа прекратяването на правоотношението със служители, които не постигат резултати в дейността си.
Предвижда се контролът за спазване статута на държавния служител да се осъществява от държавни инспектори в Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”. Инспекторите трябва да притежават най-малко 10-годишен професионален опит в администрацията. ВПодробно са регламентирани правата и задълженията на инспекторите.
Законопректът предвижда уреждане на справедливо обезщетение на държавни служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст след назначаването им на държавна служба, като се отчита продължителността на работата им в същата администрация.
Предлаганият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител е в контекста  на добрите европейски практики за организацията и функционирането на държавната служба. 
С приемането на законопроекта ще се отстранят проблемите при неговото прилагане и ще се изпълнят препоръките на Европейската комисия по отношение реформата в държавната администрация.
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