
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  

Проект 

 

 

 

 

З  А  К  О  Н 
 

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., бр. 45 от 2002 г., бр. 

95 от 2003 г., бр. 70 от  

2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 

59 и 64 от 2007 г. и бр. 43 от 2008 г.) 

 

§ 1. В чл. 7, ал. 5 накрая се добавя “и наличие на 

увреждания”. 

§ 2. В чл. 10а се създава ал. 3: 

“(3) Органът по назначаването обявява конкурс за 

определените длъжности за хора с трайни увреждания поне веднъж 

на 4 месеца до тяхното заемане при спазване условията на ал. 1 

и 2.” 

§ 3. В чл. 10 е се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Заглавието “Централизиран конкурс за младши 

експерти” се заменя с “Централизирани конкурси”. 

2. Създават се ал. 3 и 4: 

“(3) Институтът по публична администрация организира 

провеждането на централизиран конкурс за експертни длъжности с 

аналитични и/или контролни функции за хора с трайни увреждания 

поне веднъж годишно.  

(4) Успешно издържалите конкурса по ал. 3 могат да 

бъдат назначавани на определените в чл. 85а, ал. 1 длъжности в 

съответната администрация без провеждане на отделен конкурс.” 

 

§ 4. В чл. 56 се правят следните изменения: 

1. Създава се нова ал. 2: 

„(2) Държавен служител със загубена работоспособност 

50 и над  

50 на сто има право на платен годишен отпуск в размер не по-
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малко от  

26 работни дни.” 

2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4. 

§ 5. В чл. 74 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 3 след думите “При повишаване в длъжност” се 

поставя запетая и се добавя “при преминаване в случаите по чл. 

81а и 81б”; 

2. Създава се ал. 4: 

“(4) При преназначаване на по-висока длъжност в 

случаите по чл. 82, ал. 2 органът по назначаването определя на 

държавния служител минимално предвидения в Единния 

класификатор на длъжностите в администрацията по чл. 2 ранг за 

заемане на длъжността.” 

§ 6. В чл. 82 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Създава се нова ал. 2: 

“(2) По предложение на непосредствения ръководител и 

след преценка на органа по назначаването на по-висока длъжност 

до “началник на отдел” включително може да бъде преназначен 

държавен служител и без да са налице условията за минимален 

ранг и професионален опит.” 

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3. 

3. Създава се ал. 4: 

“(4) Държавният служител по ал. 2 се допуска до 

подбор, ако е получил най-високата оценка при атестирането и 

по отношение на него е изтекъл едногодишният срок на 

изпитване.” 

4. Досегашната ал. 3 става ал. 5. 

§ 7. Създава се чл. 85а: 

“Определяне на длъжности за хора с трайни увреждания 

Чл. 85а. (1) В рамките на утвърдената щатна численост 

органът по назначаването определя само за хора с трайни 

увреждания най-малко един процент от длъжностите за заемане по 

служебно правоотношение в администрацията при численост на 

персонала, не по-малка от 100 души. При щатна численост от 26 

до 100 длъжности, определени за заемане по служебно 

правоотношение, органът по назначаването е длъжен да назначи 

поне един служител с трайно увреждане. 

(2) Заемането на длъжностите по ал. 1 се извършва след 

провеждане на конкурс, в който участват само хора с трайни 

увреждания. 
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(3) Длъжностите по ал. 1 се определят ежегодно до 31 

март и се променят по инициатива на органа по назначаването.” 

§ 8. В чл. 133 се създават ал. 3 и 4: 

“(3) Орган по назначаването, който не изпълни 

задължително предписание по чл. 131, се наказва с парична 

глоба от 2000 до 5000 лв., когато: 

1.  не е спазил изискването на чл. 85а, ал. 1 и срока 

по чл. 85, ал. 3;  

2.  не е допуснал до участие в конкурс лице с трайни 

увреждания, отговарящо на обявените изисквания; 

3.  не обявява конкурси поне веднъж на 4 месеца за 

определените длъжности за лица с трайни увреждания, в случай 

че остават незаети; 

4.  е отказал да назначи лице с трайни увреждания, 

класирало се в централизирания конкурс или на първо място в 

конкурс, обявен за хора с трайни увреждания. 

(4) Средствата от наложените глоби по ал. 3 се внасят 

в приход на Агенцията за хората с увреждания за финансиране на 

проекти и програми за заетост и обучение.” 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 9. Органът по назначаването е длъжен в 6-месечен 

срок от влизането в сила на този закон да осигури свободен 

достъп за хората с увреждания до сградите, в които 

администрацията осъществява своята дейност, чрез преодоляване 

на съответните архитектурни, транспортни и комуникативни 

бариери. 

§ 10. В едномесечен срок след заемането на длъжността 

от човек с трайно увреждане органът по назначаването е длъжен 

да адаптира работното му място по начин, който позволява 

осъществяването на дейностите, за които е назначен. 

§ 11. В едномесечен срок от влизането в сила на този 

закон органът по назначаването е длъжен да определи длъжности 

по служебно правоотношение за хора с трайни увреждания. 

§ 12. Длъжностите, заети по служебно правоотношение от 

хора с трайни увреждания, преди влизането в сила на закона, се 

включват в броя на определените по реда на чл. 85а, ал. 1 

длъжности. 

§ 13. Навсякъде в закона думите “Института по публична 

администрация и европейска интеграция” и “Институтът по 

публична администрация и европейска интеграция” се заменят с 
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“Института по публична администрация” и “Институтът по 

публична администрация”. 

 

Законът е приет от XL Народно събрание на …………   

…………… 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното 

събрание. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 

(Георги Пирински) 



 

М О Т И В И 
 

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ 

СЛУЖИТЕЛ 

 

Законът за държавния служител, който бе приет в 

изпълнение на  

чл. 116, ал. 2 от Конституцията на Република България, урежда 

статута на държавните служители и се прилага повече от 7 

години. За да може законовата регламентация да бъде адекватна 

на развиващите се обществени отношения, е необходимо да се 

извършат някои промени, свързани със създаването на по-добри 

условия за интегриране на хората с трайни увреждания в 

българското общество и за насърчаване наемането им на работа в 

държавната администрация, както и за бързо кариерно израстване 

на млади хора в държавната администрация. 

Основните причини, които налагат приемането на 

предлагания законопроект, са свързани с: 

•  необходимостта от създаване на по-добри условия за 

назначаване на лица с трайни увреждания като държавни служители 

в администрацията; 

•  необходимостта от създаване на разпоредби за 

осъществяване на специализирания контрол за спазване на 

законодателството за държавната служба по отношение на 

определянето на длъжности за хора с трайни увреждания, 

допускане до участие в конкурс и обявяване на конкурси за хора 

с трайни увреждания, както и назначаването на лица с трайни 

увреждания; 

•  констатираните при прилагането на Закона за държавния 

служител несъвършенства на разпоредби и наличие на законова 

празнота, които се отнасят до някои общи постановки – 

недопускане на дискриминация, привилегии или ограничения при 

заемането на държавна служба по признак „увреждане”; 

•  необходимостта от създаване на условия за бързо 

кариерно израстване на млади хора в държавната администрация. 

Предлаганият законопроект цели, без да променя 

философията и основните принципи на Закона за държавния 

служител, да създаде необходимата нормативна рамка за по-бързо 

интегриране на хората с трайни увреждания в българското 

общество, както и да създаде по-добри условия за наемането им 

като държавни служители в администрацията, да регламентира 

бързото кариерно израстване на млади хора в държавната 

администрация. 

Най-важните основни положения в законопроекта могат да 

бъдат систематизирани в няколко направления (сфери): 

Първата група от предлагани промени е пряко свързана 

със създаването на по-добри условия за назначаването на хора с 
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трайни увреждания като държавни служители в администрацията, 

като по-важните от тях са: 

•  Въвеждане на квота за назначаване на хора с трайни 

увреждания като държавни служители в администрацията (§ 7). 

Въведено е задължение за органа по назначаването да определя 

най-малко едно на сто от длъжностите, определени за заемане по 

служебно правоотношение в съответната администрация за заемане 

само от хора с трайни увреждания. Администрациите с длъжности 

по служебно правоотношение от 26 до 100 служители се задължават 

да наемат поне 1 служител с трайно увреждане, а тези до 25 

служители да нямат задължение да наемат лица с трайни 

увреждания. С въвеждането на квотната система и при служебните 

правоотношения ще се балансира и съществено ще се увеличи 

влиянието на тази мярка за интегрирането на хората с трайни 

увреждания на пазара на труда. 

•  Задължение на органа по назначаването да обявява 

конкурс за определените длъжности за хора с трайни увреждания 

поне веднъж на  

4 месеца до тяхното заемане (§ 2). С промяната се цели 

наемането на  

най-подходящите кандидати на свободните длъжности, определени 

за хора с трайни увреждания.  

•  Провеждане и организиране на централизиран конкурс от 

Института по публична администрация за експертни длъжности за 

хора с трайни увреждания поне веднъж годишно (§ 3). Успешно 

издържалите конкурса могат да бъдат назначавани на определените 

за хора с трайни увреждания длъжности без провеждане на отделен 

конкурс. 

•  С предложените промени с § 2 и 3 ще се приложи 

балансиран подход между принципа за назначаване въз основа на 

личните професионални качества и принципа на равните 

възможности и ще се създадат възможности за адаптиране 

провеждането на конкурсите към специфичните потребности на 

лицата с трайни увреждания. 

•  Увеличаване размера на платения годишен отпуск, 

равняващ се на 26 работни дни, на лицата с трайни увреждания, 

които са наети на държавна служба (§ 4). С тази разпоредба се 

цели постигане на равнопоставеност, от една страна, между 

хората с увреждания, наети по служебно или по трудово 

правоотношение, предвид разпоредбата на чл. 319 от Кодекса на 

труда и, от друга страна, между лицата без увреждания и тези с 

трайни увреждания, за които периодът, необходим за 

възстановяване, е по-дълъг поради здравословното им състояние. 

Втората основна промяна урежда обвързването на 

задължението за определяне на длъжности по служебно 

правоотношение за заемане от хора с трайни увреждания с 
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неизпълнението на това задължение при търсенето на 

административнонаказателна отговорност. 

С § 8 от законопроекта се регламентират случаите, в 

които органът по назначаването не е изпълнил задължително 

предписание по чл. 131 от Закона за държавния служител. 

Наказанието е парична глоба в размер от 2000 до  

5000 лв. при неспазване изискването на чл. 85а, ал. 1 и срока 

по чл. 85а, ал. 3, при недопускане до участие в конкурс на лице 

с трайно увреждане, при необявяване на конкурси поне веднъж на 

4 месеца за определените длъжности за лица с трайни увреждания, 

в случай че са останали незаети, както и при отказ да се 

назначи лице с трайно увреждане, класирало се на 

централизирания конкурс или на първо място в конкурс, обявен за 

хора с трайни увреждания. 

С този параграф се регламентира внасянето на средствата 

от наложените глоби при неизпълнение на новите разпоредби на 

Закона за държавния служител, касаещи хора с трайни увреждания, 

в приход на Агенцията за хората с увреждания за финансиране на 

проекти и програми за заетост и обучение. 

С тези промени ще се постигне обвързаност на квотната 

система с подходящ контролен механизъм в съответствие с добрата 

практика на редица страни от Европейския съюз. 

Третата промяна е свързана с допълване на закона 

относно недопускане на дискриминация, привилегии и ограничения 

при заемането на държавна служба по признак „увреждане”. 

С § 1 се урежда недопускането на дискриминация и по 

признак „увреждане”, като се цели по-добро синхронизиране между 

Закона за защита от дискриминация и Закона за държавния 

служител. 

Четвъртата промяна е свързана със създаване на 

нормативна рамка за бързо кариерно израстване на младите хора в 

държавната администрация. 

Мотивите в тази насока са, че при наличието на 

възможност за бързо кариерно израстване държавната 

администрация ще бъде по-привлекателна за младите хора и ще 

привлече добрите професионалисти сред тях. Това ще спомогне да 

се изградят отлично подготвени кадри. Понастоящем освен 

задължителната образователна степен останалите критерии за 

заемане на длъжности в администрацията са два – професионалният 

опит и рангът, който се присъжда на базата на служебния стаж и 

ежегодната оценка при атестиране, на две, три или пет години – 

за младшите рангове, и на три, четири или пет години – за 

старшите рангове. По този начин в кариерното израстване не се 

отчитат професионалните и деловите качества на служителите и 

липсват достатъчно стимули и мотивация в изпълнение на 

държавната служба. 
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Очакваните резултати от прилагането на предлаганите със 

законопроекта промени са свързани с: 

•  насърчаване назначаването на хора с трайни увреждания 

на държавна служба в администрацията; 

•  повишаване мотивацията на хората с трайни увреждания 

да кандидатстват и да развиват кариерата си като държавни 

служители; 

•  повишаване ефективността на специализирания контрол 

за спазване правата на държавния служител, който е с трайно 

увреждане, чрез ясна регламентация на процедурата за неговото 

реализиране; 

•  отстраняване на проблеми, свързани с 

равнопоставеността на хората с трайни увреждания; 

•  бързо кариерно израстване на млади хора в държавната 

администрация. 

 

 

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

(Меглена Плугчиева)  

 



 

 

 


