Коментари по Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-15/2010 г.
за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни
възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната
служба и специфични условия на труд на цивилните служители от МО и БА
публикувани до 27 January 2020 г. 12:31:27 ч.

Коментар 1
Автор: dimitar.gigov
Дата: 28 September 2018 г. 13:22:25 ч.
Коментар:

С оглед на констатираното от Комисията за защита от дискриминация (Решение № 301 от 19.07.2018
г.) наличие на неравнопоставено третиране на военнослужещите от Центъра за изследване,
изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при
бедствия, представляващо непряка дискриминация по чл. 4, ал. 3 от ЗЗДискр., във връзка с чл. 4, ал.
1 от ЗЗДискр. по признаци „лично положение“ и „обществено положение“, предлагам към
предложените промени в Наредба № Н-15 от 27 април 2010 г. да бъде добавен текст,
регламентиращ изплащането със задна дата на военнослужещите от Центъра на дължимите им
допълнителни възнаграждения, считано от датата на назначаването им на длъжности в
международната организация.
С въвеждането на такъв текст ще отпадне основанието за засегнатите военнослужещи да заведат
искове за пропуснати ползи срещу Министерството на отбраната и министъра на отбраната. По този
начин ще се спестят разходите за дължимите лихви както и съдебните разноски за МО.
Коментар 2
Автор: alefterov
Дата: 01 October 2018 г. 14:55:19 ч.
Коментар:

Предлагам към проекта за промени в Наредба № Н-15 от 27 април 2010 г. да бъде добавен текст,
регламентиращ изплащането със задна дата на военнослужещите от Центъра на дължимите им
допълнителни възнаграждения, считано от датата на назначаването им на длъжности в
международната организация.
С въвеждането на такъв текст ще отпадне основанието засегнатите военнослужещи да заведат
искове за пропуснати ползи срещу Министерството на отбраната и министъра на отбраната. По този
начин ще се спестят разходи за дължимите лихви както и съдебните разноски за МО.

