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за отразяване на становищата, получени при обсъждането по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за условията, реда
и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители
в МВР
Приети/
№
Подател
Бележки
Мотиви
неприети
1.
Здравков
– Младши оперативните дежурни от оперативните дежурни части в Не се приема. Липсва
конкретно
предложение.
коментарът
е районните управления (РУ) и областните дирекции на МВР не получават
Посочен е конкретен случай на
направен
на суми за изпълнение на специфични служебни дейности, марка че
неправилно прилагане на действащите в
Портала
за изпълняват много други дейности, извън длъжностната им характеристика,
момента текстове.
обществени
а поради липса на определени щатни бройки в повечето РУ, служителите,
консултации на изпълняващи длъжността анализатор, КОС, АНД, домакин и др., са на щат
19.07.2019 г.
и длъжност в сектори КП, ТП или ООР към съответните РУ и получават
суми за изпълнение на специфични служебни дейности, въпреки че
изброените в конкретния пример не са изрично упоменати в § 1, т. 26а от
допълнителните разпоредби на ЗМВР.

2.

Национален
синдикат
на
пожарникарите
и
спасителите
„Огнеборец“ –
вх. № 81210012265/09.08.2019
г.

1. Предлага се в чл. 10, ал. 2, т. 8, б. „в“ да придобие следната Не се приема.
редакция:
„в) РДПБЗН-София-област, РДПБЗН-Стара Загора, РДПБЗН-Велико
Търново и РСПБЗН на територията на градовете Стара Загора, Хасково и
Велико Търново, и РСПБЗН АЕЦ Козлодуй – до 35 на сто;“.
Мотиви:
Видно от проекта на Наредба, а и от действащата заповед № 8121з671/09.06.2019 г. относно определяне на размера на допълнителното
възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности,
условията и реда за неговото изплащане на държавните служители в МВР,
изменена със заповеди № 8121з-156/25.01.2017 г. и № 8121з-532/03.04.2017
г., процентът от базата за определяне на допълнителното възнаграждение
за изпълнение на специфични служебни дейности се определя в зависимост
от натовареността на служителите, респективно определената степен на
регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“
(РДПБЗН) и районните служби „Пожарна безопасност и защита на

Предложението изисква осигуряването
на допълнителни финансови средства,
които не са предвидени по бюджета на
МВР за 2019 г.
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населението“ (РСПБЗН), съгласно Методика за категоризиране на
областните управления ПБЗН и РСПБЗН, утвърдена със заповед № Iз1103/31.05.2012 г. Още повече в мотивите към публикувания за
обществено обсъждане проект на Наредба „за част от дейностите се
въвежда диференциран подход за определяне на размера в допълнителното
възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности в
зависимост от мястото на изпълнение на конкретния вид дейност“ и „този
подход е избран с оглед броя на живущите на територията на съответното
населено място, което от своя страна предполага по-висока вероятност за
настъпване на събития, имащи отношение към съответния вид дейност,
респективно и до по-голяма натовареност на служителите“. Точно поради
тази причина предлагаме тези три РДПБЗН I-степен да бъдат включени в
тази разпоредба.
2. Предлага се да бъде създадена т. 15:
Не се приема.
„15. За служители на АМВР, които въз основа на утвърдени учебни
планове провеждат учебна практика, свързана с участие в
пожарогасителни, спасителни и неотложни аварийно-възстановителни
работи, размерът на допълнителното възнаграждение се определя по реда
на т. 8 в зависимост от населеното място, на чиято територия се провежда
практиката.“.
Мотиви:
В много случаи част от академичния и младши инструкторския състав от
факултет ПБЗН при Академията на МВР (АМВР) и Център за
специализация и професионална подготовка по ПБЗН (ЦСПП-ПБЗН) в гр.
Варна, с включват с цел подпомагане на състава от съответната РДПБЗН за
погасяване на по-крупни пожари и преодоляване на последствията от
бедствия и аварии. Още повече във факултет ПБЗН при АМРР се провежда
учебна практика с обучаеми, с цел получаване на конкретни знания и
практически умения за изпълнение на длъжностните задължения на
държавните служители, осъществяващи пожарогасителна и спасителна
TABL

АМВР осъществява преподавателска и
експертна дейност, които са извън
определените дейности, съгласно § 1, т.
26а от ДР към ЗМВР.
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дейности неотложни аварийно-възстановителни работи в службите за
ПБЗН при Столична дирекция ПБЗН (СДПБЗН) и РДПБЗН. Същата се
организира и провежда съгласно „Указания относно организацията и
провеждането на учебна практика с обучаемите от факултет ПБЗН при
АМВР с № 4581р-4257/27.04.2016 г.
Учебната практика се провежда от членовете на академичния състав и
младши инструктори по щата на факултет ПБЗН, определени със заповед
на декана на факултета. Те поддържат готовност за получаване на
съобщения за възникнали произшествия на територията, обслужвана от
СДПБЗН, с цел посещението им като елемент от провеждането на учебната
практика или за използването на пожарогасителни, спасителни и други
технически средства – собственост на АМВР, на основание чл. 124 от
ЗМВР. По време на посещенията на произшествията при необходимост
служителите от факултет ПБЗН, провеждащи учебна практика, вземат
непосредствено участие в оперативните действия като извършват
пожарогасителни, спасителни и неотложни аварийно-възстановителни
работи. Аналогична организация на тази има изградена и в ЦСПП-ПБЗН в
гр. Варна.
В предложения проект на Наредба не е предвидена възможност на
служителите то факултет ПБЗН и ЦСПП-ПБЗН в гр. Варна, участващи в
погасяването на по-крупни пожари и осъществяващи аварийновъзстановителни работи, както и провеждането на учебна практика, да се
изплаща
допълнително
възнаграждение
за
осъществяване
на
пожарогасителни, спасителни и неотложни аварийно-възстановителни
работи.
3. Предлага се процентът за всяка една от дейностите да бъде твърд, Не се приема.
като отпадне „до“ и същият да бъде съобразен с лимита от финансови
средства по показател „Персонал“ за 2019 г.
Мотиви:
В МВР няма създадени ясни критерии за определяне на индивидуалния
TABL

Това предложение съществено се
различава от предложения с проекта на
Наредба принцип, при определянето на
допълнителното възнаграждение за
изпълнение на специфични служебни

процент на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР,
извършващи пряко дейностите, определени в § 1, т. 26а от Допълнителните
разпоредби на ЗМВР, а всичките се определят на субективен принцип от
преките ръководители, с което се изкривява замисълът на това
допълнително възнаграждение.
4. Предлага се процентът за извършване на различните специфични Не се приема.
служебни дейности на съответната територия да бъде уеднаквен.
Мотиви:
Неприемливи са разлики в интервала от 25 до 230 на сто, имайки предвид,
че всяка специфична служебна дейност, изпълнявана от държавните
служители в МВР, има своята специфика. Тези проценти са определени без
никакви принципи и логика.

3.

Синдикална
федерация
на
служителите в
МВР (СФСМВР)
– предоставено
становище
на
електронната
поща
на
дирекция
„Правнонормативна
дейност“ –
изх.
№
244/14.08.2019 г.
(вх. № 81210012527/16.08.2019
г.)

TABL

Цитирани са следните законови текстове:
Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закон за нормативните актове (ЗНА) разпоредбите
на нормативните актове се формулират на общоупотребимия български
език, кратко, точно и ясно.
По силата на чл. 15, ал. 1 от ЗНА нормативният акт трябва да съответствува
на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен”.
Както гласи чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България (КРБ)
всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви
ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност,
етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование,
убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение
или имуществено състояние” (Под „обществено положение” безспорно се
визира длъжността на конкретно лице. Самият термин „държавен
служител” определя една характерна специфика на общественото
положение на тези трудещи се лица.).
Според чл. 48, ал. 5 от същата КРБ работниците и служителите имат право
на здравословни и безопасни условия на труд, на минимално трудово

4
дейности. С това предложение, на
голяма
част
от
служителите,
получаващи такова възнаграждение в
момента, ще се намали значително
размерът на получаваните суми.
Предложението изисква осигуряването
на допълнителни финансови средства,
които не са предвидени по бюджета на
МВР за 2019 г.
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възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа,
както и на почивка и отпуск при условия и по ред, определени със закон
(Допълнителните възнаграждения също са заплащане за извършената
работа при лицата, които престират работно време, а не конкретен
резултат. Такива са всички работещи в системата на МВР.).
Според чл. 26, ал. 1 от ЗНА изработването на проект на нормативен акт се
извършва при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост,
предвидимост,
откритост,
съгласуваност,
субсидиарност,
пропорционалност и стабилност.
Според чл. 14, ал. 1, 2 и 3 от Закон за защита от дискриминация (ЗЗДискр.)
работодателят осигурява равно възнаграждение за еднакъв или равностоен
труд, което се прилага за всички възнаграждения, плащани пряко или
непряко, в брой или в натура независимо от срока на трудовия договор и
продължителността на работното време, като критериите за оценка на
труда при определяне на трудовите възнаграждения и оценката на
трудовото изпълнение са еднакви за всички работници и служители и се
определят с колективните трудови договори или с вътрешните правила за
работната заплата, или с нормативно установените условия и ред за
оценяване на служителите в държавната администрация без оглед на
признаците по чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр.
Във връзка с горното, са направени следните предложения:
1. Предложения по чл. 6:
1.1. В края на ал. 1 да се добави: „след мотивирано писмено Приема
предложение на началниците на съответните звена.“.
частично.
Мотиви:
При липса на изречен такъв текст не става ясно как /по какви критерии/
съответния пряк ръководител е определил конкретен индивидуален размер
за определен служител и как имащите право да издават заповеди за
определяне на този размер ще имат преценка какъв да е той за отделните
правоимащи служители. Такова условие и ред съществуват в настоящата
TABL

се Не се приема в частта „началниците на
съответните
звена“.
Предложената
редакция е неясна, тъй като не са
конкретизирани кои са тези съответни
звена.
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Наредба № 8121з-908 от 2018 г. и от мотивите към този проект остава
неразбираемо, защо не е запазено при почти идентичен останал текст. Тази
липса е неприемлива. Така се дава възможност за неправилно и силно
субективно определяне на индивидуалните размери, което е предпоставка
за умишлено ощетяване на служители, осигурено с проформа изискване
както е в предложението на проекта. Това предположение се подкрепя от
практиката. Немотивираното и не в писмена форма предложение, не
подлежи нито на реален обективен преценка и контрол от издаващия
заповедта, нито дава възможност правоимащите служители да обжалват
определения конкретен размер при несъгласие с него, каквото право
съществува в наредбата по чл. 178, ал. 2 от ЗМВР определяща
допълнителното възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗМВР. Чрез
писмената форма и посочване на мотиви в предложението се цели
обективност при определяне на конкретен размер, контрол от ръководителя
издаващ заповедта и правоимащите служители при несъгласие с
определения размер и няма да се допуска смесване на това допълнително
възнаграждение с друго такова но с различно правно основание по чл. 178,
ал. 1, т. 5 от ЗМВР. От синдикалната организация считат, че
предложението е в синхрон с принципите на правова държава страна
членка на Европейския съюз, каквато е Република България.
2.2. В чл. 6 да бъде създадена ал. 3:
Приема се по
„(3) При изменение на индивидуален размер, конкретния служител се принцип.
запознава срещу подпис с определеният му нов и съответната заповед по
чл. 7.“.
Мотиви:
Узнаване от служителя за промяна и определен индивидуален размер, тъй
като това влияе на трудовото му възнаграждение. Така се дава възможност
за преценка на определения размер и реализиране при желание от
служителя на процедурата, която е предложено разписването на чл. 6а.
3. Да бъде създаден чл. 6а:
Не се приема.
TABL

Създадена е ал. 3 на чл. 6, като е
прецизиран текстът и е предвидено
предоставянето на копие на заповедта.
Не е необходимо полагането на подпис
от страна на служителя, тъй като това
би утежнило процедурата, а и неговото
съгласие не с изисква.

Предлаганата процедура по обжалване

„Чл. 6а. (1) Служител, който не е съгласен с определения му конкретен
размер за изпълнение на специфична служебна дейност, може да възрази
срещу него писмено, посочвайки мотиви за това.
(2) Възражението по ал. 1 се подава до ръководителя, издаващ заповедта по
чл. 7, ал. 1, чрез началника компетентен да отправя предложението по чл.
7, ал. 1 за този служител, в срок 5 работни дни от датата на запознаване по
чл. 7, ал. 2. Възражението не спира изплащането на определеното му
допълнителното възнаграждение за специфична служебна дейност.
(3) В 3-дневен срок от получаване на възражението началникът, чрез който
се възразява срещу конкретния размер, дава писмено становище и го
изпраща заедно с копие от изготвеното от него предложение по чл. 7, ал. 1
на ръководителя, до който е отправено възражението.
(4) В 3-дневен срок от получаване на възражението ръководителят се
произнася писмено и мотивирано, като потвърждава определения
конкретен размер или го коригира в по-голям.
(5) Определеният конкретен размер след възражението е окончателен до
постъпване на ново предложение за изменението му от компетентния
началник.
(6) Началникът, чрез който се възразява срещу конкретния размер,
запознава срещу подпис служителя с решението на ръководителя в 3дневен срок от решението на ръководителя.
(7) При невъзможност служителят да се запознае с решението по ал. 4 в
срока по ал. 6 се изготвя протокол, в който се посочва причината. В 3дневен срок от отпадане на невъзможността служителят се запознава с
решението по ал. 4.
(8) Отказът на служител да се запознае с решението по ал. 4 се
удостоверява с подписите на двама служители на МВР.
Мотиви:
Засяга се право свързано с размера на трудово възнаграждение и
осигурителен доход, без възможност за защита за разлика от наредбата по
TABL

7
на конкретния размер е излишна. Тя се
различава от процедурата по обжалване
на индивидуален административен акт
по
реда
на
Административнопроцесуалния кодекс.
Нещо повече, липсата на подобна
уредба не представлява пречка да се
обжалва заповедта за намаляване или
изменение
на
допълнителното
възнаграждение по общия ред.
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чл. 178, ал. 2 от ЗМВР за допълнителното възнаграждение по чл. 178, ал. 1,
т. 5 от ЗМВР. Следва да се има предвид и въобще не е за пренебрегване
факта, че допълнителното възнаграждение за изпълнение на специфична
служебна дейност за правоимащите служители е ежемесечно и в годишен
размер, а в някои случаи и месечен, значително по-голямо финансово
измерение от възможния максимален годишен размер за допълнителното
възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗМВР. Това предложение е
свързано, доразвива и завършва като процес предложенията ни за добавяне
на текст в чл. 6, който е идентично с този в действащата наредба за това
допълнително възнаграждение. Лисата на такова право не можем да
приемем, че е в съгласие с принципите на правова държава страна членка
на Европейския съюз, каквато е Република България.
4. По Раздел III:
Не е обосновано и не е мотивирано предложеното диференциране на
допълнителните възнаграждения за специфични служебни дейности на
служителите, изпълняващи дейностите изброени в проекта по изрично
посочени населени места или структури и звена. Това деление е не
правилно и не приемливо за нас и не следва да се възприема от издателя на
акта. Тези дейности се извършват по една и съща нормативна уредба във
всички структури и звена на МВР, независимо от териториалното им
разпределение. Не е ясно (не е посочено в проекта и мотивите към него) на
какво се дължи разделянето на териториален признак и разликата в тази
връзка в процентно отношение – по натовареност на служителите при
изпълняване на конкретна специфична дейност (обем работа) или друг
признак? Предвид спецификата и динамиката в изменението на работата
във връзка със средата за сигурност /оперативната обстановка/ и свързаната
с това натовареността на служителите /обема в който са ангажирани
правоимащите служители при изпълнение на конкретна специфична
дейност/ е фактор, който не се отчита своевременно и правилно. Ето защо
това деление е неправилно, дискриминационно и архаичното и трябва да
TABL
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бъде преосмислено или премахнато. С писмо изх. №196/25.06.2019 г. на
синдикалната организация е направено предложение за създаване на
работна група, която да актуализира предложеното, което е почти
идентично с това от преди 8 години, съдържащо се в заповед № Із1887/19.07.2011 г., на базата на подходящи критерии, гарантиращи в найголяма степен обективност при определянето им, както и за определяне на
критерии, които да са в помощ и да се ползват при предложенията за
определяне на конкретните индивидуални размери. На това предложение
не е получен отговор, нито има индикация, че ще се работи в тази насока.
В чл. 14 от действащата Наредба №8121з-908 от 2018г. са определени
условията и реда за определяне на индивидуалния размер на това
допълнително възнаграждение, като се дава възможност за преценка и
мотивиране от преките ръководители при определянето му и поради това
не е необходимо изкуствено, не ясно и видно за пореден път не
обосновано, ограничаване и понижаване на допустимия размер на
териториален признак доказал се като не отговарящ на реалността при
изпълнение на тези дейности.
Следва да се има предвид, че членове на СФСМВР изразяват готовност,
ако този проект се приеме в този му вид, да потърсят решаване на казуса за
разделянето на териториален признак и определянето на различни суми в
тази връзка, чрез сезиране на Комисията за защита от дискриминация.
Затова е предложено да бъде премахнат териториалният признак за
диференциране на размера и за конкретните специфични служебни
дейности да бъдат определени максимални размери, в които
диференцирано да се определя конкретният индивидуален размер според
обема на работа, с който са ангажирани правоимащите служители при
изпълнение на конкретна специфична служебна дейност. Така ще бъде
премахнат дискриминационният елемент по територия и ще бъде дадена
оперативна свобода на ръководителите за срочна, гъвкава и най-вече
адекватна реакция при промяна на обстановката и свързания с нея обем на
TABL
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работа, за определяне на конкретен размер в част или в пълен обем от
определения максимум за различните длъжности.
4.1. Предложения по чл. 10, ал. 2:
Точка 1 да се измени така:
„1. за агентурно-оперативна или издирвателна дейност – до 90 на сто;“.
В т. 3 букви „б“ и „в“ да бъдат обединени:
„б) главни дирекции и останалите структури – до 100 на сто;“.
По т. 4:
„4. за охрана на взривоопасни вещества, банкови или други ценности – до
50 на сто;“.
По приложението към т. 5. за контрол на държавната граница:
В т. 1 да отпаднат посочените деления и определените различни размери да
се заменят с един размер – до 80 %.
Мотиви:
Аналогични на тези посочени за Раздел III, като тук следва да се има
предвид, че през последните години често служители се командироват и
изпълняват служебните си задължения в територията на РДГП-Елхово, а
това не се отразява в промяна на допълнителното им възнаграждение за
изпълнение на специфични служебни дейности.
В т. 2 да отпаднат посочените деления и определените различни размери да
се заменят с един – до 70 %.
Мотивите са аналогични на тези по предложението по т. 1 от
приложението.
В т. 3 да отпаднат посочените деления и определените различни размери да
се заменят с един по-висок от предложените в проекта размер – до 60 %.
Мотиви:
По отношение отпадането на деленията мотивите ни са същите като тези
по предложенията по т. 1 и т. 2 от приложението.
Относно предлагания по-висок размер (до 60 %) мотивите са обвързани със
спецификата на дейността, свързана с извършването на гранични проверки
TABL
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предполага сериозно натоварване на служителите, както психическо, така и
физическо. Особено на по-малките шосейни ГКПП като правило се налага
извършващият проверка на документите служител да извършва и
физическа проверка на превозните средства; да се ангажира със задачи,
свързани с охраната и наблюдението на зоната за граничен контрол и
съответен участък от държавната граница да си служи със специализирана
техника. В същото време обемът на документи, чието задълбочено
познаване произтича пряко от спецификата на дейностите, свързани с
граничните проверки е изключително голям.
От гледна точка спецификата на дейността и физическото и психическо
натоварване на служителите изключително сериозният дисбаланс между
размера на допълнителното възнаграждение за изпълнение на специфична
служебна дейност за изпълнението на дейности, свързани с гранични
проверки и размерите на допълнително възнаграждение за изпълнение на
други специфични дейности от служители на Главна дирекция „Гранична
полиция“ (ГДГП) е неоправдано голям. При това трябва да се вземат
предвид и сериозно завишените изисквания към служителите, извършващи
гранични проверки в сравнение със служители от други направления на
дейност от ГДГП – владеене на чужд език, компютърна грамотност, достъп
до класифицирана информация, завършен специализиран курс на обучение.
Резултатът е демотивация на служителите, извършващи специфични
дейности, свързани с граничните проверки и липсата на желаещи
служители от други направления на дейност в ГДГП да заемат длъжности,
предполагащи извършването на гранични проверки. Не на последно място
е и сериозната сезонна натовареност на някои ГКПП довеждащо до
повишен обем от усилия и концентрация при изпълнения на
горепосочените дейности свързани със служебните задължения.
Точка 6 да се измени така:
Не се приема.
„6. конвоиране, съпровождане или транзитиране на лица – до 25 на сто;“.
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Точка 7 да се измени така:
Не се приема.
„7. патрулно-постова дейност или опазване на обществения ред на
териториален или линеен принцип – до 80 на сто;“.
Точка 8 да се измени така:
Не се приема.
„8. 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 – до 75 на сто;“.
Точка 9 да се измени така:
Не се приема.
„9. разследване по досъдебни производства от разследващи полицаи в МВР
– до 230 на сто;“.
Точка 14 да се измени така:
„14. за експертно-криминалистична дейност – до 60 на сто;“.

Не се приема.

5. Предложения по Раздел IV:
Не се приема.
Посочените размери в текстовете на чл. 11, чл. 12, чл. 13 и чл. 14 не следва
да са в съдържанието на този нормативен акт предвид факта, че са извън
приложното му поле, което е определено в чл. 179а, ал. 1 от ЗМВР, защото
определят не максимални, а конкретни размери.
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Неправилно
е
твърдението,
че
посочените
текстове
са
извън
приложното поле на чл. 179а, ал. 1 от
ЗМВР. Нормите на чл. 11, 12, 13 и 14 от
проекта регламентират дейности, които
са посочени в § 1, т. 26а от ДР на ЗМВР
(летателна, авиационна, парашутна,
плавателна и водолазна). Предложените
текстове не определят конкретен размер
на допълнителното възнаграждение за
тези дейности, а максималния такъв в
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зависимост от заеманата длъжност и
основното месечно възнаграждение. В
този смисъл изискването на чл. 179а от
ЗМВР за определяне на условия, ред и
максимални размери за изплащане на
допълнителното възнаграждение за
изпълнение на специфични служебни
дейности е изпълнено.
5.1. В чл. 15, ал. 2 е направена препратка към чл. 9, ал. 2, каквато ал. 2 в чл. Приема се.
9 не съществува. Вероятно се има предвид чл. 10, ал. 2, поради което
думите „чл. 9“ да бъде заменени с „чл. 10“.
6. По проекта в цялост:
СФСМВР отчита като положителен резултат осъзнаването, че при подобен
нормативен акт следва да се спазват законовите изисквания на ЗНА и духа
на социалното партньорство. Но за пореден път през последните години,
при изготвяне на проект свързан с това допълнително възнаграждение,
както и при срещата на 18.06.2019 г. и последващото във връзка с нея наше
писмо изх. № 196/25.06.2019 г., не са отчетени предложения на синдиката
относно това да бъдат изготвени ясни и обективни критерии за определяне
на размера на допълнителното възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 2 от
ЗМВР. Това отново ще породи порочни практики и неясноти, които
неминуемо ще доведат до необходимост от промени, което не бихме
определили като стабилност на нормативния акт (основно изискване на чл.
26, ал. 1 от ЗНА) и не би спомогнало за намаляване на съществуващото по
тази тема социално напрежение в МВР. Отбелязано е, че включването в
този проект на представени на проведената на 18.06.2019 г. среща и
предоставените с писмо изх. № 196/25.06.2019 г. наши предложения, е
разумна стъпка, която следва да се продължи и с представените с това
писмо предложения, за да се намали социалното напрежение и да се
изпълнят изискванията на чл. 26, ал. 1 от ЗНА и най-вече за осигуряване на
TABL
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стабилност на този нормативен акт, каквато за съжаление е изключителна
рядко срещана когато не се вземат под внимание наши предложения и
мотивите към тях.

4.

Главна дирекция
„Пожарна
безопасност
и
защита
на
населението“
(ГДПБЗН) – №
1983р11845/15.08.2019
г.
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1. Предлага се думата „редът“ в наименованието на наредбата да бъде Приема се.
заменена с „реда“.
2. Предлага се чл. 10, т. 8 да бъде изменена така:
Приема се.
„8. пожарогасителна дейност, спасителна дейност, неотложна аварийновъзстановителна работа, химическа, биологическа и радиационна защита
при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали,
държавен противопожарен контрол или превантивна дейност по чл. 17, ал.
2, т. 1 от ЗМВР, извършвани от служители в структурните звена на:
а) Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“,
Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и
районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“
(РСПБЗН) на територията на град София – до 75 на сто;
б) РДПБЗН-Пловдив, Варна и Бургас и РСПБЗН на територията на
градовете Пловдив, Варна и Бургас – до 50 на сто;
в) РДПБЗН-Стара Загора, 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” – до 30 на сто;
д) РСПБЗН-I степен, извън тези по букви „а”, „б” и „в” – до 30 на сто;
е) РСПБЗН-II степен, извън тези по букви „а”, „б” и „в” – до 25 на сто;
ж) РСПБЗН-III степен, извън тези по букви „а”, „б” и „в” – до 20 на сто;“.
Мотиви:
Предложеният текст хармонизира с легалната дефиниция на термина
„специфични служебни дейности“ в § 1, т. 26а от допълнителните
разпоредби на ЗМВР, изпълнявани от органите за пожарна безопасност и
защита на населението.
В текста на буква „г“ се заличават думите „на територията на съответния
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областен град“, с което се преодолява празнотата в тази норма като се
включва РДПБЗН – Силистра, седалището на която се намира в населено
място – село Калипетрово.
Отпадането на секторите „Специализирани оперативни дейности“ от текста
на буква „д“ е наложено предвид прилагането за тях на процента,
определен на съответната РДПБЗН, към която са създадени. Всички
РДПБЗН са обхванати в букви „а“, „б“, „в“ и „г“.
Текстът на точки „д“, „е“ и „ж“ се променя с цел избягване на
противоречиво тълкуване и постигане на яснота при прилагането на тези
норми.
Териториалното звено РДПБЗН се въвежда с текста на буква „б“, предвид
което пълното наименование следва да се изпише преди използването на
неговата абревиатура.
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