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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  

Ïðîåêò 

 
 

З  А  К  О  Н 
 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА И 

РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА 

 
(Обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; 

изм. и доп., бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 и 103 от 2005 г., 

бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от 2009 г., бр. 13, 50 и 

97 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 77 и 102 от 2012 г. и бр. 15 и  

68 от 2013 г.) 
 

§ 1. В чл. 17 ал. 3 се изменя така: 

„(3) Правоотношенията на директорите на български културни 

институти в чужбина с трудови правоотношения по българското 

законодателство възникват въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда 

за срок 3 години. С едно и също лице не може да възниква трудово 

правоотношение като директор на български културен институт в чужбина при 

условията и по реда на тази алинея повече от два пъти.” 

 
ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА 

§ 2. Трудовите правоотношения на директорите на български 

културни институти в чужбина, възникнали въз основа на конкурс до 

влизането в сила на този закон, се считат за възникнали за срок 3 години. 
 
 
Законът е приет от 42-ото Народно събрание на ………………...… 2013 г. 

и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 
 

(Михаил Миков) 
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М О Т И В И  
 

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА И  

РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА 

 

С § 1 от законопроекта се предлага изменение на срока, за който 

възникват правоотношенията на директорите на българските културни 

институти. Изменението се състои в намаляване на този срок от 4 на  

3 години, като по този начин се постига уеднаквяване на срока на трудовите 

правоотношения на директорите със срока на договорите на всички 

служители, работещи в българските културни институти.  

Новото второ изречение на чл. 17, ал. 3 от Закона за закрила и 

развитие на културата е предложено с цел прецизиране на съществуващия 

текст, отчитайки правното основание за възникване на трудовото 

правоотношение – конкурс, и използвания неприложим термин към това 

правоотношение в действащия към момента текст – мандат.  

Параграф 2 е предложен с оглед на обстоятелството, че към 

настоящия момент срокът от 4 години, определен в закона, е изтекъл за 

всички правоотношения, възникнали при условията и по реда на чл. 17, ал. 3, 

като тези длъжности се заемат от лица, назначени със срок до провеждане 

на конкурс. Към настоящия момент са обявени конкурси, част от които ще 

бъдат приключени до влизането в сила на настоящия закон. Чрез приемането 

на предложената разпоредба всички директори, с които ще възникне 

правоотношение през настоящата година, ще бъдат поставени при едни и 

същи условия относно срочността на тяхното правоотношение. 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

(Пламен Орешарски) 


