МОТИВИ
към проект на Заповед 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 и за времето на разположение, изплащани на
държавните служители в Министерството на вътрешните работи
1. Причините, които налагат приемането на проект на Заповед за 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 и за времето на
разположение, изплащани на държавните служители в Министерството на вътрешните
работи (Заповед)
В „Държавен вестник“ бр. 78 от 2019 г. е обнародвана Наредба № 8121з-1059 от 26
септември 2019 г. за условията и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на
държавните служители за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за
полагане на труд на официални празници и за времето на разположение. Тази наредба е
издадена на основание разпоредбата на чл. 179, ал. 2 от Закона за Министерството на
вътрешните работи (ЗМВР), съгласно която условията и реда за изплащане на допълнителните
възнаграждения на държавните служители за научна степен, за полагане на труд през нощта от
22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разположение се
определят с наредба на министъра на вътрешните работи, а размерът им - с негова заповед.
Това налага издаването от министъра на вътрешните работи на заповед, с която да определи
размерите на тези допълнителни възнаграждения.
С проекта на Заповед се засягат правата на служителите на МВР за определяне на
конкретните размери за изплащане на допълнителни възнаграждения, някои от които при
положен при определени обстоятелства труд, като например труд по време на официални
празници, през нощта от 22,00 до 6,00 ч. и др.
2. Целите, които се поставят с издаването на Заповедта
Проектът на Заповед цели привеждане на подзаконовия акт в съответствие с изричното
законово основание по ЗМВР за издаването му. Основната цел на акта е с него да бъдат
определени конкретните размери на допълнителните възнаграждения на държавните
служители за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на
труд на официални празници и за времето на разположение. Размерите на тези допълнителни
възнаграждения са определени така, че същите да бъдат осигурени в рамките на утвърдените
средства по показател „Персонал“ в бюджета на МВР за 2020 г.
Публикуваният проект на Заповед е изготвен на база до сега действащите размери на
допълнителните възнаграждения, изплащани на служителите на МВР, с изключение на размера
на допълнителното възнаграждение за нощен труд. Предвид това, издаването на проекта на
Заповед няма да доведе до отнемане на привилегии или ощетяване на служителите, на които се
изплащат допълнителни възнаграждения. Тези размери на допълнителните възнаграждения са
съобразени с фактическия брой на служителите на МВР, на които се изплащат допълнителните
възнаграждения и с утвърдените средства в бюджета на МВР за 2020 г. за разходи по показател
„Персонал“.
С проекта на заповед се предвижда размера на допълнителното възнаграждение за
научна степен да бъде диференцирано в зависимост от вида на научната степен, а именно за

образователна и научна степен „доктор“ – 60 лв. и за научна степен „доктор на науките“ – 90
лв.
Определеният размер на допълнителното възнаграждение за всеки отработен нощен
час или за част от него от 22,00 до 6,00 ч. от държавен служител е 1,00 лв.
За работа през дните на официални празници, независимо дали представлява
извънреден труд или не, размерът на допълнителното възнаграждение е удвоения размер на
основното месечно възнаграждение на конкретния служител.
Определеният размер на допълнителното възнаграждение за времето, през което
държавен служител е на разположение е 0,10 лв.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата нормативна
уредба
Прилагането на проекта на Заповед не води до необходимост от осигуряване на
допълнителни финансови средства.
Предложеният проект на Заповед не води до въздействие върху държавния бюджет.
За прилагането на проекта на Заповед няма да бъдат необходими допълнителни
финансови средства и изпълнението му ще бъде осигурено в рамките на утвърдените средства
по показател „Персонал“ по бюджета на МВР за 2020 г.
Проектът на Заповед не изисква и не предполага директното разходване на средства от
всякакво естество, а определя само размерите на допълнителните възнаграждения на
държавните служители за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за
полагане на труд на официални празници и за времето на разположение.
Прилагането на проекта на Заповед няма да доведе до необходимост от осигуряване на
други, нефинансови средства, както за 2020 г., така и за следващите бюджетни години.
4. Очаквани резултати от прилагането на Заповедта
С издаването на Заповедта ще бъде изпълнена законовата делегация на ЗМВР и ще
бъдат регламентирани размерите за изплащане на допълнителните възнаграждения на
държавните служители за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за
полагане на труд на официални празници и за времето на разположение. По този начин ще
бъде завършен механизмът по възмездяване на полагания от служителите на МВР труд и
изплащане на визираните в проекта на Заповед допълнителни възнаграждения.
5. Анализ за съответствие на проекта на Заповед с правото на Европейския съюз
С проекта на Заповед не се предвижда въвеждане на европейско право, поради което
към него не се прилага таблица за съответствие с правото на Европейския съюз.

