Проект
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ
СЛУЖИТЕЛ
§ 1. В чл. 7, ал. 1, т. 6 след думите „отговаря на“ се добавя „минималните изисквания за
образование и ранг или професионален опит, както и на“.
§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавят думите „който включва
централизиран етап и децентрализиран етап“.
2. В ал. 3 думите „чл. 16а, 81а и 81б“ се заменят с „чл. 13, 16а, 81а, и 81б и 84а“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Конкурс не се провежда за назначаване на лице със статут на държавен
служител по друг закон на длъжност за държавен служител по този закон, в същата
администрация, ако:
1. отговаря на изискванията за заемане на длъжността и
2. е издържал успешно тест по чл.10д, ал. 1, съответно ал. 2, когато се
назначава на ръководна длъжност.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 3. В ал. 2 на чл. 10а думите „Закона за администрацията, в един централен или местен
ежедневник и“ се заменят със „Закона за администрацията и на електронната страница
на съответната администрация, а при липса на такава“.
§ 4. В чл. 10в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 накрая се създава ново изречение: „Не се допускат и кандидати, които
нямат право да участват в централизирания етап на конкурса поради ограничението в
чл. 10д, ал. 5.“.
2. Ал. 2 се изменя така:
„(2) Конкурсната комисия изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите
кандидати, които поставя на общодостъпно място в съответната администрация и
обявява в електронната й страница, при наличие на такава, на седмия ден от крайната
дата за подаване на документите. Комисията посочва датите на провеждане на
централизирания етап на конкурса, които не могат да бъдат по-рано от 14 дни след
изтичането на срока за подаване на документите, часа за започване и мястото на
провеждането му.”
§ 5. В чл. 10д се правят следните изменения:
1. Създават се нови ал. 1-7:
„(1) Централизираният етап на конкурса се организира от Института по
публична администрация и се провежда чрез тестове за определяне нивото на общите
компетентности и основните познания, необходими за заемането на държавна служба.
(2) Когато длъжността, за която се провежда конкурс, е ръководна,
централизирания етап се състои в тест за определяне нивото на общите компетентности
и познания, необходими за заемането на ръководни длъжности.
(3) Мястото на провеждането на децентрализирания етап се определя по реда
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на Наредбата по чл. 10ж .
(4) Когато тестовете по ал. 1 и 2 са успешно издържани, резултатите от тях са
валидни за срок от три години от датата на обявяването им и могат да се ползват от
кандидат за държавна служба.
(5) Кандидатите не могат да се явят на тест по ал. 1 или по ал. 2 повече от два
пъти в рамките на една година.
(6) Децентрализираният етап на конкурса се провежда от конкурсната комисия
по чл. 10б и има за цел да определи нивото на специфичните компетентности и
професионалните и деловите качества на кандидатите, необходими за заемане на
конкретната длъжност.
(7) До участие в децентрализирания етап на конкурса се допускат само
кандидати, които са издържали успешно централизирания етап или са с признати за
валидни резултати при условията на ал. 4. На електронната страница на
администрацията се публикува информация за датата на провеждане на
децентрализирания етап, която не може да бъде по-рано от 3 дни след обявяването на
резултатите от централизирания етап, часа за започване и мястото на провеждането му.
2. Досегашната ал. 1 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Конкурсната комисия провежда конкурса по обявения начин, като
преценява професионалните и деловите качества на кандидатите и класира от първо до
трето място най-успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя
протокол. Протоколът и всички документи на класираните кандидати се представят на
органа по назначаването в 10-дневен срок от провеждането на децентрализирания етап
на конкурса. Класирането на кандидатите от първо до трето място се обявява в същия
срок на електронната страница на администрацията, а при липса на такава – на
общодостъпното място по чл. 10а, ал. 1, т. 5.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 9.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 10 и се изменя така:
„(10) Участвалите в децентрализирания етап на проведения конкурс кандидати,
които не са класирани на първо място, могат да възразят пред органа по назначаването
в 7-дневен срок от публикуването на обявлението по ал. 7. При основателност на
възраженията органът по назначаването прекратява конкурсната процедура и насрочва
нов децентрализиран етап на конкурса. Решението на органа по назначаването не
подлежи на съдебен контрол.“
5. Досегашните алинеи 3-6 стават съответно ал. 11-13, като в ал. 13 числото „5“
се заменя с „12“.
§ 6. В ал. 1 на чл. 10е думите „младши експерти“ се заменят с „длъжности, за заемането
на които няма изисквания за ранг или професионален опит”.
§ 7. В чл. 10ж се правят следните изменения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думата „конкурсите“ се добавя „и
на тестовете по чл. 10д, ал. 1 и ал. 2“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) С наредбата по ал. 1 се уреждат и минималните нива на общите
компетентности и основните познания, които кандидатите следва да покажат, за да се
считат тестовете по чл. 10д, ал. 1 и ал. 2 за успешно издържани.“
§ 8. В чл. 12 се създава ал. 4:
„(4) При прекратяване на служебното правоотношение по ал. 1, държавният
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служител не запазва ранга си.“
§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато в специален закон за заемане на определена длъжност, за която
няма изискване за професионален опит, е предвидено наличие на
предварителен стаж, се определят стажантски длъжности.“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) След приключването на стажа стажантът може да бъде назначен без конкурс
на експертна длъжност в съответната администрация, ако той отговаря на условията за
нейното заемане и е издържал успешно тест по чл. 10д, ал. 1.”
§ 10. Създава се чл. 13а:
„Възникване на правоотношение въз основа на приключена стипендиантска
програма
Чл. 13а. (1) По отношение на стипендианти на държавната администрация, след
приключване на съответното обучение, служебно правоотношение може да възникне
без провеждане на отделен конкурс въз основа само на тест по чл. 10д, ал. 1 и
проведено от органа по назначаване допълнително събеседване за установяване на
специфичните познания на кандидатите за заемане на конкретната длъжност.
(2) По предложение на органите на изпълнителната власт, Министерският съвет
ежегодно определя списък на специалности, за които в отделните администрации има
недостиг на експерти и за които могат да предоставят стипендии. В решението се
определя броят на стипендиите за всяка от включените в списъка специалности, както и
размерът им.
(3) Стипендия по този член може да се предоставя на студенти в български или в
чуждестранни висши училища, успешно завършили трети курс на обучението.
(4) Подборът на кандидатите за стипендия се извършва от комисия за подбор в
съответната администрация при условия и ред, определени в нормативен акт на
Министерския съвет.
(5) С определеното за участие в стипендиантската програма лице се сключва
споразумение, в което се определят:
1. размерът на месечната стипендия;
2. срокът, в който стипендиантът трябва да придобие съответната образователноквалификационна степен;
3. срокът, за който лицето се задължава да работи за подпомагащата го
администрация, който не може да е по-кратък от три години.
(6) Органът по назначаването определя наставник на определеното за участие в
стипендиантската програма лице измежду служителите в администрацията.
(7) В случай на виновно неизпълнение на т. 2 и 3 на алинея 5, както и в случай че
тестът по чл. 10д, ал. 1 не е успешно издържан, изплатените стипендии се
възстановяват в пълен размер.”
§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 2 се изменя така:
„(2) Служебното правоотношение по ал. 1 може да възникне при спазване на
условията за назначаване, и след като е успешно издържан тест по чл. 10д, ал. 1 или 2,
без провеждане на децентрализиран етап на конкурс.”.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите на ал. 2 държавен служител може да бъде преназначен на друга
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длъжност в същата администрация при условията на чл. 82, ако по отношение на него е
изтекъл едногодишният срок за изпитване и има годишна оценка от последното
оценяване в същата администрация, според която изпълнението на длъжността напълно
отговаря на изискванията.”.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 12. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Ал. 1 се изменя така:
„(1) Органът по назначаването може да предложи на определен държавен
служител, който отговаря на минималните и специфичните изисквания, предвидени за
заемане на незаета длъжност, работа по вътрешно съвместителство за срок до
назначаването на служител на тази длъжност, но не по-дълго от шест месеца.“
2. Ал. 2 се изменя така:
„(2) Незаета длъжност по реда на този член може да се изпълнява от един и
същи служител само един път.“
§ 13. Чл. 16а се изменя така:
„Служебно правоотношение при непълно работно време
Чл. 16а. (1) Държавният служител може да бъде назначен по служебно
правоотношение при непълно работно време само на експертна длъжност.
Длъжностите, които могат да се заемат при непълно работно време, се определят в
длъжностното разписание на съответната администрация.
(2) В случаите на ал. 1 не се допуска преназначаване на друга длъжност на пълно
работно време, както и на същата длъжност, ако тя бъде определена за заемане на
пълно работно време.
(3) Държавният служител може да бъде назначен в две администрации по служебни
правоотношения при непълно работно време след сключване на писмено споразумение
между него и органите по назначаването в тях. В споразумението се определя
разпределението на работното време по изпълнението на длъжностите в двете
администрации, като се осигури минималният размер на междудневната почивка по чл.
53.
(4) Органът по назначаване може по искане на служител, заемащ длъжност при
пълно работно време, да го преназначи за определен период, не по-кратък от три
месеца, на същата длъжност при непълно работно време. В този случай не се прилага
ал. 2.“
§ 14. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 след думата „развитие“ се заличават запетаята и думите „наградите,
поощренията“.
2. В ал. 4 на накрая се създава ново изречение: „Това право има и лице, чието
правоотношение е прекратено, след отправяне на писмено искане.“.
§ 15. В чл. 21 се създава ал. 4:
„(4) На държавния служител, с негово съгласие и срещу възнаграждение, могат със
заповед на органа по назначаване да бъдат възлагани допълнителни задължения във
връзка с управлението и изпълнението на проекти, съфинансирани със средства от
Европейския съюз, по които съответната администрация е бенефициент. В този случай
се прилага чл. 49, ал. 3 от Закона за управление на средствата от европейските
структурни и инвестиционни фондове.”.
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§ 16. Ал. 3 на чл. 29 се изменя така:
„(3) Декларирането по ал. 1 и 2 се извършва по образци, утвърдени с наредбата по
чл. 8, ал. 2.”.
§ 17. В т. 2 на чл. 30 накрая се поставя запетая и се добавят думите „освен в
предвидените от този закон случаи ”.
§ 18. Ал. 3 на чл. 35 се изменя така:
„(3) Държавният служител, изпратен на обучения с обща продължителност
повече от 20 календарни дни в рамките на една календарна година, се задължава да
работи в съответната администрация за период, не по-кратък от една година след
приключване на обученията. Условията и конкретният срок се уговарят между органа
по назначаването и държавния служител в зависимост от общата продължителност на
обученията и размера на изразходваните средства от администрацията. За отделни
обучения с продължителност до 20 дни органът по назначаването може предварително
да определи като условие задължение за обучавания да работи в съответната
администрация определен срок. При прекратяване на правоотношението на
основанията по чл. 105 и чл. 107, ал. 1, т. 1-4 и т. 8, и ал. 2 държавният служител
възстановява разходите по обучението.”
§ 19. В ал. 1 на чл. 35 а накрая се създава ново изречение: „Институтът осъществява и
организацията и провеждането на централизирания етап на конкурса и тестовете по чл.
10д, ал. 1 и ал. 2.“
§ 20. В ал. 2 на чл. 35б думите „организирано от Института по публична
администрация,“ се заличават.
§ 21. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „за която се полага“ се поставя точка и останалата част от
изречението се заличава.
2. Ал. 2 се отменя.
3. В ал. 3 след думите „органа по назначаване“ се поставя точка и останалата
част от алинеята се заличава.
4. В ал. 4 думите „когато той е поискан за периода, посочен в графика по ал. 2,“
се заличават.
§ 22. В чл. 59 се правят следните изменения:
1. Ал. 2 и 3 се отменят.
2. Т. 2 на ал. 5 се отменя.
§ 23. В чл. 62 се правят следните изменения:
1. Т. 4 на ал. 1 се изменя така:
„4. когато е призован от съд или други държавни органи като страна,
свидетел или вещо лице;“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Органът по назначаването е длъжен да освобождава от изпълнение на
задълженията бременна служителка, както и служителка в напреднал етап на лечение
ин-витро, за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през
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работно време.“.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „ал. 1, т. 1-3 ” се добавя
„и в случаите по ал. 2 ”.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 24. В чл. 67 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „минималните и максималните размери“ се заменят с
„размерите“ и думите „и степени“ се заличават.
2.
В т. 2 на ал. 5 накрая се добавя „по чл. 163-164а от Кодекса на труда“.
§ 25. В чл. 81а се изменя така:
„Преминаване на държавна служба в друга администрация
Чл. 81а. (1) Държавен служител, който работи в една администрация и
едногодишният срок за изпитване е изтекъл, може да бъде назначен в друга
администрация без провеждане на конкурс за длъжността, ако отговаря на условията за
нейното заемане.
(2) Всички длъжности, които се заемат по реда на ал. 1, се обявяват в
Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация
въз основа на заповед на органа по назначаването или на определено от него
длъжностно лице, в която се посочва длъжността, минималните и специфичните
изисквания, предвидени в нормативните актове за нейното заемане, необходимите
документи, мястото и срока за подаването им, който не може да бъде по-кратък от 10
дни.
(3) При наличие на повече от един кандидат за заемане на обявените по реда на
ал. 2 длъжности, органът по назначаване може да направи подбор по ред, определен в
наредбата по чл. 10ж.
(4) Назначаването се извършва след сключване на писмено споразумение между
определения да заеме длъжността служител и органите по назначаването на двете
администрации. Ако органът по назначаването на администрацията, в която работи
държавният служител, откаже да подпише споразумението, служителят може да бъде
назначен след сключване на споразумение между него и другата администрация и след
подаването на едномесечно предизвестие до администрацията, в която работи.
(5) Преместването по реда на ал. 1-4 се извършва след успешно издържан тест по
чл. 10д, ал. 2, ако служителят се назначава за пръв път на ръководна длъжност.
(6) Ал. 1-4 се прилагат за служители, назначени по заместване, ако отговарят на
изискванията на чл. 15, ал. 3.
(7) Ал. 1-4 не се прилагат за служители, назначени при непълно работно време.“
§ 26. В чл. 81в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „изпратен” се заменя с „командирован”.
2. В ал. 2 думата „изпълнението” се заменя с „командироването”.
3. Създават се нови алинеи 4 и 5:
„(4) За периода на командироване на длъжност в институция на Европейския
съюз, държавният служител има право на редовен платен годишен отпуск по чл. 56, ал.
1, в размер, пропорционален на действително отработеното време в изпращащата
администрация през съответната година.
(5) Получените в институциите на Европейския съюз оценки за изпълнението
на длъжността от държавния служител се признават и/или приравняват на оценки по
този закон при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 76, ал. 11.“
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4. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея думата „изпълнението” се заменя с
„командироването”.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думата „изпращане“ се заменя с
„командироване“.
§ 27. В чл. 82 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 накрая се създава ново изречение: „Преназначаването на ръководна
длъжност, когато е за първи път за съответния служител, се извършва след успешно
преминаване на тест за определяне нивото на общите компетентности и познания,
необходими за заемането на ръководни длъжности, провеждан от Института по
публична администрация.“.
2. В ал. 3 след думите „по-висока“ се добавя „и на длъжност, определена за
ключова в администрацията,“.
§ 28. Чл. 83 се изменя така:
„Преместване в същата администрация поради служебна необходимост
Чл. 83. (1) При служебна необходимост държавният служител може да бъде
преместван да изпълнява временно друга служба в рамките на същата администрация,
ако е не по-ниска от заеманата.
(2) Преместването се извършва със заповед на органа по назначаването в същото
населено място за срок не повече от 45 календарни дни през една календарна година.
(3) Със съгласието на държавния служител той може да бъде преместен за срок
не повече от четири години да изпълнява друга длъжност, на чиито минимални и
специфични изисквания за заемане той отговаря. В този случай преместването може да
е в друго населено място.
(4) В случаите по ал. 1 и 3 държавният служител получава заплата, съответна на
заеманата длъжност, но не по-малка от получаваната до преместването.
(5) След приключване на преместването държавният служител заема
предишната си длъжност. В случаите, когато тази длъжност е съкратена, му се предлага
друга равностойна длъжност по служебно правоотношение в същата администрация.”
§ 29. Чл. 84 се изменя така:
„Заместване
Чл. 84. (1) При отсъствие на държавен служител изпълнението на служебните
задължения се осъществява от непосредствения ръководител или от друг държавен
служител от състава на съответната администрация.
(2) Заповедта за заместване се издава от органа по назначаването въз основа на
искане от непосредствения ръководител. Заместването не може да е с продължителност
повече от три месеца за един заместващ.
(3) Процедурата по ал. 1 и 2 не се прилага за лица, които по длъжност са
заместници на титуляра.
(4) За първите 30 дни на заместване на отсъстващ държавен служител не се
изисква съгласие на заместника и не се определя допълнителна заплата. Когато
отсъствието е над 30 работни дни, но не повече от три месеца, се изисква писменото
съгласие на заместника и със заповедта по ал. 2 се определя допълнителна заплата в
размер 50 на сто от минималния размер на основната заплата за длъжността.“
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§ 30. Създава се чл. 84а:
„Споделено изпълнение на длъжност
Чл. 84а (1) Органът по назначаването може да предложи на държавен служител,
който заема длъжност, определена за ключова в администрацията, и е придобил право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст, след прекратяване на служебното му
правоотношение по чл. 106, ал. 1, т. 5 да бъде назначен при условията на споделено
изпълнение на същата длъжност с друг държавен служител на непълно работно времe.
(2) Изпълнението на длъжността по алинея 1 се споделя задължително с лице,
определено чрез подбор по чл. 82, ал. 3 да бъде подготвен за неин приемник и изразило
предварително писмено съгласие да съвместява настоящата си длъжност със
споделената длъжност. След прекратяването на споделеното изпълнение, приемникът
се преназначава на длъжността по ал. 1.
(3) В заповедите за назначаване по ал. 1 и за изменение на правоотношението по
ал. 2, изречение първо, се определя срокът за споделено изпълнение, който не може да
бъде по-дълъг от шест месеца, разпределението на работното време между двамата
служители, служители, като работното време на единия не може да е по-малко от 2 часа
дневно, а сумарно работното им време не може да надвишава 8 часа дневно и 40 часа
седмично при 5-дневна работна седмица.
(4) Този член не се прилага за ръководни длъжности, както и за длъжности,
свързани с носене на материална отговорност.“
§ 31. В чл. 90, ал. 1, т. 4 се отменя.
§ 32. В чл. 106, ал. 1, т. 6 думите „при наличие на условията по чл. 68 от Кодекса за
социално осигуряване,“ се заличават.
§ 33. В чл. 107, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „или е назначен без конкурс, без
да са били налице условията на чл. 13, 16а, 81а, 81б и 84а“.
2. Създава се т. 9:
„9. длъжността по чл. 16а, ал. 1 бъде определена за заемане при пълно работно
време.“
§ 34. В § 1 на допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
1. Досегашният текст става т. 1;
2. Създава се т. 2:
„2.
„ключова длъжност“ е длъжност, определена от органа по назначаването,
изпълнението на която оказва съществено влияние за постигането на
стратегическите цели и осъществяването на оперативните дейности в
съответната администрация.“.
§ 35. В § 7 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „министър“ запетаята се заличава и се добавя „или“, а
думите „или бъде назначен за областен управител или за орган по чл. 19, ал. 4 от Закона
за администрацията“ се заличават.
2. Ал. 2 се изменя така:
„(2) Държавен служител, който бъде назначен за областен управител, за орган по
8

чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, за член на политически кабинет или за
съветник или експерт към политически кабинет, има право на неплатен отпуск до
прекратяване на пълномощията му, съответно функциите му.“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 36. § 2, т. 1 и т. 3 относно чл. 4, т. 2; § 4, т. 1 и т. 2 относно думите „централизирания
етап на“; § 5; § 7; § 9, т. 2 относно чл. 13, ал. 4 в частта „и е издържал успешно тест по
чл. 10д, ал. 1“; § 10 относно чл. 13а, ал. 1 в частта „тест по чл. 10д, ал. 1 и“; § 11
относно чл. 15, ал. 2 в частта „и след като е успешно издържан тест по чл. 10д, ал. 1 или
2,“; § 11; § 25 относно чл. 81а, ал. 5; § 27, т. 1 влизат в сила от 1 януари 2018 г.
§ 37. В Закона за администрацията се правят следните изменения:
1.
В чл. 13, ал. 1 след думите „минималните изисквания за“ се добавят
думите „образование и ранг или професионален опит, необходими за“.
2. В чл. 14 накрая се поставя запетая и се добавят думите „съответно ранг“.
§ 38. В Кодекса на труда в чл. 107а се правят следните изменения:
1. Създава се нова ал. 9:
„(9) На служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната
администрация, могат да се възлагат с тяхно съгласие и срещу възнаграждение
допълнителни задължения във връзка с управлението и/или изпълнението на проекти,
финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, по
които съответната администрация е бенефициент, при условията и реда, предвиден за
държавните служители“.
2.
Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея думите „минималните и
максималните размери“ се заменят с „диапазоните“.
3. Досегашните алинеи 10-19 стават съответно 11-20.
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