МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ПРОЕКТ!

ЗАПОВЕД
№ ……….……./……………....2019 г.

ОТНОСНО: определяне размерите на допълнителните възнаграждения за научна степен, за
полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални
празници, за времето на разположение и за изпълнение на специфични служебни
дейности на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
На основание чл. 179, ал. 2 във връзка с ал. 1 и чл. 178, ал. 1, т. 2 и § 1, т. 26а от
Допълнителните разпоредби на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР)

НАРЕЖДАМ:
1. За научна степен по дисертационен труд да се изплаща допълнително
възнаграждение за научна степен в следните размери:
а) за образователна и научна степен „доктор“ – 60 лв.;
б) за научна степен „доктор на науките“ – 90 лв.
2. За всеки отработен нощен час или за част от него от 22,00 до 6,00 ч., да се
изплаща допълнително възнаграждение за нощен труд в размер на 0,25 лв.
3. За работа през дните на официални празници, независимо дали представлява
извънреден труд или не, да се изплаща допълнително възнаграждение в размер на удвоения
размер на основното месечно възнаграждение.
4. За времето, през което държавен служител е на разположение да се изплаща
допълнително възнаграждение за всеки час или част от него в размер на 0,10 лв.
5. За изпълнение на специфични служебни дейности да се изплаща допълнително
възнаграждение, в размер определен от базата по т. 6, както следва:
5.1. За агентурно-оперативна или издирвателна дейност на територията на:
а) град София – до 90 на сто;
б) град Пловдив, Варна и Бургас – до 70 на сто;
в) населените места извън посочените по букви „а” и „б” – до 50 на сто;
5.2. За откриване или обезвреждане на взривни вещества – до 90 на сто.
5.3. За борба с тероризма или участие в специални операции от щатно обособените
структурни звена на:
а) Специализирания отряд за борба с тероризма – до 200 на сто;
б) главните дирекции – до 100 на сто;
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в) останалите структури – до 60 на сто.
5.4. За охрана на взривоопасни вещества, банкови или други ценности – до 50 на
сто.
5.5. За контрол на държавната граница – по приложение № 1.
5.6. За конвоиране, съпровождане или транзитиране на лица:
а) конвоиране – до 25 на сто;
б) съпровождане – до 20 на сто;
в) транзитиране – до 15 на сто.
5.7. За патрулно-постова дейност или опазване на обществения ред на
териториален или линеен принцип:
а) патрулно-постова дейност или опазване на обществения ред на териториален
или линеен принцип в:
аа) град София – до 80 на сто;
бб) град Пловдив, Варна и Бургас – до 50 на сто;
вв) населени места извън посочените по букви „а” и „б” – до 35 на сто.
б) постова дейност за:
аа) охрана на сгради и обекти изцяло на открито – до 30 на сто;
бб) охрана на задържани лица – до 20 на сто;
вв) охрана на сгради и обекти (вътрешни постове) – до 15 на сто.
5.8. За пожарогасителни, спасителни и неотложни аварийно-възстановителни
работи, по химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани
с опасни вещества и материали или държавен противопожарен контрол или превантивна
дейност по чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗМВР, извършвани от служители в структурните звена на:
а) ГДПБЗН, СДПБЗН и РСПБЗН на територията на гр. София – до 75 на сто;
б) РДПБЗН-Пловдив, Варна и Бургас и РСПБЗН на територията на гр. Пловдив,
Варна и Бургас – до 50 на сто;
в) РДПБЗН -Стара Загора и РСПБЗН на територията на гр. Стара Загора, и
РСПБЗН АЕЦ Козлодуй – до 35 на сто;
г) РДПБЗН, извън тези по букви „а”, „б” и „в” на територията на съответния
областен град – до 30 на сто;
д) РСПБЗН-I степен и сектори „Специализирани оперативни дейности“ при
РДПБЗН, извън тези по букви „а”, „б”, „в” и „г“ – до 30 на сто;
е) РСПБЗН-II степен при РДПБЗН, извън тези по букви „а”, „б”, „в” и „г“ – до 25
на сто;
ж) РСПБЗН-III степен при РДПБЗН, извън тези по букви „а”, „б”, „в” и „г“ – до 20
на сто.
5.9. За разследване по досъдебни производства от разследващи полицаи в МВР за:
а) Столична дирекция на вътрешните работи – до 230 на сто;
б) главните дирекции в МВР – до 90 на сто;
в) град Пловдив, Варна и Бургас – до 70 на сто;
г) населените места извън посочените по букви „а” и „в” – до 50 на сто.
5.10. За летателна, авиационна, парашутна, плавателна или водолазна дейност – по
приложение № 2.
5.11. За експертно-криминалистическа дейност на територията на:
а) град София – до 60 на сто;
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б) град Пловдив, Варна и Бургас – до 35 на сто;
в) населените места извън посочените по букви „а” и „б”, в сектор „Криминална
психология” от отдел „Оперативна психология” към Института по психология и – до 25 на сто.
6. Базата за определяне на допълнителното възнаграждение за изпълнение на
специфични служебни дейности е 50 на сто от утвърдената със Закона за държавния бюджет на
Република България за съответната година база, за определяне размера на основното месечно
възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 177, ал. 2 и чл. 180, ал. 2 от ЗМВР.
7. Настоящата заповед отменя заповед № 8121з-816 от 03.11.2014 г. за
определяне размера на допълнителното възнаграждение за научна степен, условията и редът за
неговото изплащане на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
(необнародвана), заповед № 8121з-1489 от 23.11.2017 г. за определяне размерите на
допълнителните възнаграждения за полагане на труд през нощта между 22,00 ч. и 06,00 ч., за
полагане на труд на официални празници и за времето на разположение, условията и реда за
тяхното изплащане на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ
бр. 98 от 2017 г.) и заповед № 8121з-671 от 09.06.2015 г. за определяне размера на
допълнителното възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности, условията
и реда за неговото изплащане на държавните служители в Министерството на вътрешните
работи, изменена и допълнена със заповеди № 8121з-156 от 25.01.2017 г. (необнародвана) и
заповед № 8121з-532 от 03.04.2017 г. (необнародвана).
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на
Министерството на вътрешните работи.

МИНИСТЪР:
Младен Маринов
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Приложение № 1 към т. 5.5.
ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ
1. За наблюдение на държавната граница и контрола за спазване на граничния
режим да се изплаща допълнително възнаграждение в зависимост от местослуженето в размер,
диференциран по групи:
от РДГП Драгоман
ГПУ Олтоманци
от РДГП Kюстенди
ГПУ Чипровци
от РДГП Смолян
от РДГП Елхово
I група до 80 %

II група до 75 %
III група до 70 %

от РДГП Кюстендил
от РДГП Драгоман
от РДГП Смолян

IV група до 65 %

от РДГП Смолян
от РДГП Драгоман
от РДГП Кюстендил

V група до 60 %

от РДГП Смолян

от РДГП Бургас
от РДГП Русе

VI група до 50 %

от РДГП Драгоман

ГПУ Доспат
ГПУ Рудозем
ГПУ 01 ст. Малко Търново
ГПУ 01 ст. Елхово
ГПУ Средец
ГПУ 01 ст. Свиленград
ГПУ Болярово
Мобилна гранично-полицейска група
група „Интегрирана система за наблюдение”
към сектор „Регионален координационен
център”
ГПУ 01 ст. Гюешево
ГПУ Белоградчик
ГПУ 01 ст. Ивайловград
ГПУ Крумовград
ГПУ 01 ст. Петрич
ГПУ Трън
ГПУ 01 ст. Златарево
ГПУ Благоевград
ГПУ 01 ст. Гоце Делчев
ГПУ Златоград
ГПУ 01 ст. Момчилград и
ГПУ 01 ст. Ново село
ГПУ Царево
ГПУ 01 ст. Генерал Тошево
ГПУ Силистра
ГПУ 01 ст. Брегово
ГПУ 01 ст. Калотина
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ГПУ 01 ст. Бургас
ГПУ 01 ст. Варна
ГПУ Каварна
База „Гранични полицейски кораби” Созопол от РДГП Бургас
без плавателен състав
група „Интегрирана система за наблюдение”
към сектор „Регионален координационен
център”
VII група до 40 %
ГПУ 01 ст. Русе
ГПУ Свищов
ГПУ 01 ст. Видин
от РДГП Русе
ГПУ Козлодуй
ГПУ Сомовит
База „Гранични полицейски кораби” Видин без плавателен състав
2. За охрана на международните летища от щатно обособените групи „Летищна
сигурност” да се изплаща допълнително възнаграждение в размер, както следва:
а) за летище София – до 75 на сто;
б) за летища Варна, Бургас и Пловдив – до 30 на сто.
3. За извършване на гранични проверки да се изплаща допълнително
възнаграждение в размер, диференциран по групи:
от РДГП Драгоман

ГКПП Капитан Андреево
ГКПП Малко Търново
ГКПП Лесово

от РДГП Елхово

I група до 25 %

ГКПП Калотина

от РДГП Смолян

ГКПП Кулата

от РДГП Кюстендил

ГКПП Гюешево
ГКПП Аерогара София

от РДГП Аерогари

ГКПП Аерогара Бургас
ГКПП Аерогара Варна

от РДГП Русе
от РДГП Смолян
II група до 20 %
от РДГП Русе

ГКПП Русе
ГКПП Капитан Петко войвода
ГКПП Илинден
ГКПП Маказа
ГКПП Кардам
ГКПП Видин
ГКПП Дуранкулак
ГКПП Силистра
ГКПП Оряхово
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от РДГП Аерогари

ГКПП Аерогара Пловдив

от РДГП Драгоман

ГКПП Брегово
ГКПП Връшка чука

от РДГП Кюстендил

ГКПП Златарево
ГКПП Станке Лисичково

от РДГП Бургас

ГКПП Пристанище Бургас
ГКПП Пристанище Варна

от РДГП Драгоман

ГКПП Олтоманци
ГКПП Стрезимировци

от РДГП Смолян

ГКПП Златоград
ГКПП Ивайловград

от РДГП Аерогари

ГКПП Аерогара Горна Оряховица

от РДГП Бургас

ГКПП Балчик
ГКПП Несебър
ГКПП Царево

от РДГП Русе

ГКПП Свищов
ГКПП Сомовит - Никопол
ГКПП Лом
ГКПП Тутракан

ІІІ група до 15 %

6

Приложение № 2 към т. 5.10.
ЗА ЛЕТАТЕЛНА, АВИАЦИОННА, ПАРАШУТНА,
ПЛАВАТЕЛНА ИЛИ ВОДОЛАЗНА ДЕЙНОСТ
I. За летателна и авиационна дейност.
1. За авиационна дейност на летателния състав от МВР да се изплаща
допълнително възнаграждение в размер – до 185 на сто.
2. Размерът на допълнителното възнаграждение на държавните служители от МВР
– авиационно инженерно-технически състав, който осъществява поддържането, ремонта,
експлоатацията и контрола на техническото състояние на авиационната техника и осигурява
безаварийно изпълнение на летателните задачи е:
2.1. на авиационните техници и механици – до 50 на сто;
2.2. на останалия състав – до 40 на сто.
II. За парашутна дейност.
1. На държавните служители – инструктори по парашутна подготовка да се
изплаща допълнително възнаграждение в размер до 170 на сто.
1.1 На държавните служители да се изплаща допълнително възнаграждение за
всеки изпълнен парашутен скок, в размер както следва:
а) през деня – 8 на сто;
б) през нощта – 10 на сто.
III. За плавателна дейност.
1. За изпълнение на плавателна дейност да се изплаща допълнително
възнаграждение в размери:
1.1. На държавните служители от плавателния състав от Базите граничнополицейски кораби – до 135 на сто.
1.2. Размерът на допълнителното възнаграждение на държавни служители извън
плавателния състав на Базите гранично-полицейски кораби, които изпълняват служебни
задължения на борда на гранично-полицейски кораби е за всеки проплаван час на море/река –
до 0,5 на сто.
IV. За водолазна дейност.
1. На държавните служители – инструктори по водолазна подготовка за водолазна
дейност да се изплаща допълнително възнаграждение в размер – до 80 на сто.
1.1. Размерът на допълнителното възнаграждение на държавните служители, които
притежават допуск за водолазна подготовка, за извършена аварийно-спасителна или служебна
дейност е в размер 10 на сто за всеки отработен час под вода.
V. Допълнително стимулиране на служителите за летателна и авиационна
дейност, парашутна дейност, плавателна дейност и водолазна дейност.
1. Размерът на допълнителното възнаграждение на пилотите на вертолети (първи и
втори) и щурманите, прослужили петнадесет години на щатна летателна длъжност, държавните
служители – инструктори по парашутна подготовка, прослужили петнадесет години на такава
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длъжност и на плавателния състав от Базите гранично-полицейски кораби, прослужили
единадесет години на такава длъжност, към първи декември на съответната календарна година
и всяка следваща година на такава длъжност, е две заплати, включващи основното месечно
възнаграждение и допълнително възнаграждение за продължителна служба.
2. Размерът на допълнителното възнаграждение на държавните служители,
прослужили на водолазни длъжности десет години, към първи декември на съответната
календарна година и всяка следваща година на такава длъжност, е една заплата, включваща
основното месечно възнаграждение и допълнително възнаграждение за продължителна служба.
3. Размерът на допълнителното възнаграждение на държавните служители,
прослужили на водолазни длъжности петнадесет години на такава длъжност, към първи
декември на съответната календарна година и всяка следваща година на такава длъжност, е
четири заплати, включващи основното месечно възнаграждение и допълнително
възнаграждение за продължителна служба.
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