
 

 
          ПРОЕКТ! 

 

 

ЗАКОН 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ 

 

Обн. - ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.; в сила от 28.08.1999 г.; изм., бр. 1 от 04.01.2000 г.; 

изм. и доп., бр. 25 от 16.03.2001 г.; в сила от 01.09.2000 г.; бр. 99 от 20.11.2001 г.; в сила 

от 20.11.2001 г.; изм., бр. 110 от 21.12.2001 г.; в сила от 01.01.2002 г.; бр. 45 от 30.04.2002 

г.; изм. и доп., бр. 95 от 28.10.2003 г.; изм., бр. 70 от 10.08.2004 г.; в сила от 01.08.2004 г.; 

изм. и доп., бр. 19 от 01.03.2005 г.; бр. 24 от 21.03.2006 г.; бр. 30 от 11.04.2006 г.; в сила 

от 12.07.2006 г.; изм., бр. 102 от 19.12.2006 г.; изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 

01.03.2008 г.; изм., бр. 64 от 07.08.2007 г.; изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г.; изм. и доп., 

бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм. и доп., бр. 108 от 19.12.2008 г.; изм., бр. 35 

от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; изм. и доп., бр. 42 от 05.06.2009 г.; изм., бр. 74 от 

15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г.; доп., бр. 103 от 29.12.2009 г., в сила от 29.12.2009 г.; 

изм., бр. 15 от 23.02.2010 г.; доп., бр. 46 от 18.06.2010 г., в сила от 18.06.2010 г.; изм. и 

доп., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 г.; изм. и доп., бр. 77 от 01.10.2010 г.; 

изм. с РЕШЕНИЕ № 12 от 11.11.2010 г. на КС на РБ - ДВ, бр. 91 от 19.11.2010 г.; изм., 

бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г.; изм., бр. 1 от 04.01.2011 г., в сила от 

04.01.2011 г.; изм. и доп., бр. 18 от 01.03.2011 г., в сила от 01.03.2011 г.; изм. и доп., бр. 

100 от 20.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. и доп., бр. 15 от 21.02.2012 г.; изм., бр. 

20 от 09.03.2012 г., в сила от 10.06.2012 г.; изм. и доп., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 

01.07.2012 г.; доп., бр. 82 от 26.10.2012 г.; изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 

01.01.2014 г.; изм. бр. 68 от 02.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 г.; доп., бр. 14 от 

20.02.2015 г., в сила от 01.04.2015 г.; изм. и доп., бр. 24 от 31.03.2015 г.; доп., бр. 54 от 

17.07.2015 г., в сила от 17.07.2015г. 

 

§ 1. Чл. 106, ал. 1, т. 6 се изменя и добива следния вид: 

 

„6.  когато служебното правоотношение е възникнало, след като 

назначеният държавен служител е придобил и упражнил правото си на 

пенсия за осигурителен стаж и възраст.” 

 

София, 30. 07. 2015 г.  Вносители: 

 

 

 



 

 

МОТИВИ 

 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ 

СЛУЖИТЕЛ 

 

 

Съгласно действащата редакция на разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 6 

от Закона за държавния служител, органът по назначаването може да 

прекрати служебното правоотношение с едномесечно предизвестие при 

наличие на условията по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, когато 

служебното правоотношение е възникнало след като назначеният държавен 

служител е придобил и упражнил правото си на пенсия. 

 

С приложения законопроект се цели разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 

6 от Закона за държавния служител да придобие редакция, аналогична на 

редакцията на чл. 328, ал.1, т.10а от Кодекса на труда, по силата на което да 

се създаде законова възможност, служебното правоотношение да се 

прекратява с едномесечно предизвестие от страна на органа по 

назначаването, когато правоотношението е възникнало, след като 

държавният служител е придобил и упражнил правото си на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст, без това да е обвързано с възрастта по чл. 68 

от Кодекса за социално осигуряване, още повече, че е предвидено тя да 

нараства до достигане на 65 години. 

Това ще даде възможност на органите по назначаване да прекратят 

правоотношенията със служители, пенсионирани на основание специални 

закони (Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, 

Закона за Министерството на вътрешните работи и др.), предприемайки 

стъпки по оптимизиране на администрацията и изпълнение на 

предвидените от МС икономии в бюджет 2015г. от отделните ведомства. 

 

София, 30. 07. 2015 г.   Вносители: 
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