
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 пътищата 
 
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г., изм. и доп., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 
47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88  и 104 от 
2005 г., бр. 30, 36, 64 , 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 
2008 г. и бр. 12 от 2009 г.) 
  

§ 1. В чл. 21д  се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея  1 се отменя. 

2. Алинеи 2 и 3 се изменят така: 

„(2) Служебните и трудовите правоотношения на служителите и 

работниците в агенцията се уреждат при условията и по реда на Закона за 

държавния служител и Кодекса на труда.  

(3) Структурата, дейността, организацията на работа и числеността на 

персонала на агенцията се уреждат с правилник, приет от Министерския съвет 

по предложение на министър-председателя.” 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 2. (1) В едномесечен срок от влизане в сила на закона трудовите 

правоотношения на служителите от Националната агенция „Пътна 

инфраструктура, които изпълняват функции на длъжност, определена за 

заемане от държавен служител в съответствие с определените с 

устройствения правилник структура и числен състав, се преобразуват в 

служебни правоотношения по реда на § 36 от Преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния 

служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.). 

(2) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и 

не се компенсират с парични обезщетения. 

 

 

      Вносител: 

      МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА 

      народен представител 

 

 

  



 

 

 

 
 
 

М О Т И В И 
 

към проекта на Закон за изменение и допълнение  
на Закона за пътищата 

 
 
Със Закона за пътищата са регламентирани функциите на Националната 

агенция „Пътна инфраструктура” по управление на републиканските пътища. 

Агенцията изпълнява отговорни функции във връзка с проекти, финансирани 

чрез оперативните програми "Транспорт" и "Регионално развитие" със 

средства от фондовете на Европейския съюз. 

За реализирането на тези функции е необходима професионална и 

политически неутрална администрация, което може да се гарантира чрез 

статута на държавния служител. 

С настоящия законопроект се предлага въвеждането на статута на 

държавния служител в Националната агенция „Пътна инфраструктура”. По 

този начин ще се установят ясни критерии, свързани с изискванията за 

необходимия професионален опит, който трябва да притежават служителите и 

ще се постигне стабилността на служебните правоотношения, която да 

гарантира безпристрастно изпълнение на задълженията. Като допълнителна 

гаранция за професионализъм, при новите назначения ще се реализират 

задължителни конкурси. 

Тази стъпка е в отговор и на констатациите на Европейската комисия за 

тясното приложно поле на статута на държавния служител и на препоръките 

за неговото разширяване, особено за администрации, ангажирани с усвояване 

на средствата от фондовете на Европейския съюз. 

Във връзка с въвеждане на статута на държавния служител в преходните 

разпоредби е установен редът за преназначаване на служителите на 

ръководни длъжности и на експертите с аналитични и контролни функции по 

служебно правоотношение. 

 

 

 

     Вносител: 

     МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА 

     народен представител 

 
 

 
      
 


