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КОНСПЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНАТА  

„ПРАВЕН РЕЖИМ НА ДЪРЖАВНАТА СЛУЖБА“ 

 
 

1. Предмет, система и метод на университетската дисциплината “Правен режим 

на държавната служба”. 

2. Правно-историческо развитие на институцията на държавната служба и 

държавните служители в България. Закон за държавните служители от 1922г. 

3. Конституционни основи на държавната служба. Органи за управление на 

държавната служба. Общо и специално законодателство за държавните 

служители. 

4. Държавни служители – теоретични понятия.  Държавни служебни 

правоотношения. Отграничение от трудовите правоотношения. 

5. Понятие за държавна служба. Основни принципи на държавната служба. 

6. Закон за държавния служител – общи положения. Понятие и видове 

държавни служители според ЗДС. 

7. Длъжност и длъжностна характеристика в държавната служба. 

8. Условия за заемане на държавна служба. 

9. Възникване на служебно правоотношение: основание, процедури. Акт за 

назначаване. 

10. Постъпване на служба. Срок за изпитване. Заемане на стажантски 

длъжности.  

11. Задължения на държавния служител. Задължения на органа по 

назначаването. 

12. Права на държавния служител. 

13. Рангове, длъжности и повишаване в длъжност на държавните служители. 

14. Отличия на държавните служители. 

15. Особени хипотези на служебно правоотношение. 

16. Изменение на служебното правоотношение. 
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17. Прекратяване на служебното правоотношение. 

18. Защита срещу незаконно прекратяване на служебното правоотношение. 

19. Документи, свързани със служебната дейност. 

20. Дисциплинарна отговорност на държавните служители. Основание, 

дисциплинарни нарушения, дисциплинарни наказания.  

21. Дисциплинарнонаказващи органи. Производство и актове за налагане на 

дисциплинарни наказания на държавните служители. 

22. Имуществена отговорност на държавните служители. 

23. Спорове и контрол във връзка с правния статут на държавните служители. 

24. Държавният служител в Европейският съюз: изискания и постъпване на 

държавна служба.  

25. Държавният служител в Европейският съюз: права и задължения на 

държавния служител. 

26. Етични кодекси в държавната служба. 
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