С П Р А В К А-Т А Б Л И Ц А
за становищата получени по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове по проекта на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 8121з-776 от 2016 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на
работата извън редовното работно време, режимът на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в МВР
Структура
Бележки
Приема/Не приема
РДПБЗН - Враца
1. Не подкрепят от чл. 14, ал. 2 на Наредбата да отпаднат думите „и 1. Не се приема.
служителите, на които работното време е организирано на 24- Съгласно чл. 187, ал. 3, изречени второ
часови работни смени”.
от ЗМВР определянето на 24-часова
Мотиви:
смяна е по изключение.
При императивната разпоредба на чл. 21, ал. 2 за тримесечно
изчисляване и отчитане на работното време, е очевидна
аритметическа невъзможност за цял брой 24 часови дежурства при
планиране на дежурствата на отделно териториално звено
(РСПБЗН, УПБЗН). Точен брой имаме при 63 или 66 работни дни
за отчетния период (и пак се получават разминавания с ползване на
различен вид отпуск от служителите). Това води до нарушаване на
разпоредбата на чл.187 от ЗМВР за нормалната продължителност
на работното време на държавните служители в МВР, от
служителите утвърждаващи съответните месечни графици при
планиран извънреден труд. Въпреки, че планирането на 24-часови
смени съгласно чл.13 от проекта за Наредба е по-скоро изключение,
в ГДПБЗН това е основното планиране. Друг тип дежурство не се
планира. За точното планиране и изработване на необходимите
часове обаче, е необходимо полагането на 8 часа или две по 8 часа
при условията на чл. 7 от Наредбата, т.е. само в работни дни от
седмицата и то в края на отчетния (тримесечен) период. Тези дни се
ползват за провеждане на служебни съвещания, учебни дни и
изпити. Считаме, че забраната въведена в чл. 14, ал. 2 за
недопускане смесването на смени с различна продължителност за
изкуствено ограничение, когато се планирани необходимият брой
часове съгласно чл.187 от ЗМВР.
2. Считат за излишно въвеждане на протокол-приложение № 7, към 2. Не се приема.
чл. 31а, ал. 1. Положеният труд при условията на чл. 187а, ал. 1 и 2 С предлагания протокол-приложение №
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Тихомир Тотев гр. Варна

TABL

от ЗМВР може да се отчете в протоколи-приложение № 2 (за 7 ще бъде отчитан положения
служителите на ненормиран работен ден) и приложение № 3 (за извънреден труд над ограниченията по
служителите работещи на смени). Отчитането с един протокол ще чл. 187, ал. 7 от ЗМВР, а именно в
намали възможността за допускане на пропуски и грешки.
хипотезите на 187а , ал. 1 и 2 от ЗМВР при бедствия и други извънредни
ситуации и след изрично писмено
съгласие. Съгласно чл. 187а, ал. 5 от
ЗМВР в двата случая положенията
извънреден труд се компенсира с
възнаграждение за извънреден труд и се
заплаща по реда на чл. 187, ал. 6 от
ЗМВР. С въвеждането на протоколприложение № 7 се цели ясното и
прецизност
при
отчитането
и
заплащането на положения извънреден
труд в различните хипотези.
Предлага се промяната в §2, т. 1 от проекта на Наредба, с която в Не се приема.
чл. 14, ал. 2 думите „и служителите, на които работното време е Съгласно чл. 187, ал. 3, изречени второ
организирано на 24-часови работни смени” да бъдат заличени, да от ЗМВР определянето на 24-часова
не бъде приемана.
смяна е по изключение.
Мотиви:
В чл. 187, ал. 3 от ЗМВР е посочено, че определянето на 24-часова
смяна е по изключение и ако се приеме предлаганата промяна това
може да се превърне в правило. Например: Оперативната
обстановка налага дадена структура в МВР да работи по
изключение на 24-часови смени само първия месец от годината.
Началникът издава заповед, изготвя се месечен график и на пръв
поглед всичко е наред. Месецът изтича ,оперативната обстановка се
нормализира, необходимостта от 24-часови смени отпада, но вече
няма възможност да се промени режимът на работните смени,
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TABL

защото не се допуска смесването на смени с различна
продължителност в рамките на един отчетен период-в конкретния
пример първото отчетно тримесечие за годината.
Предлага се промяната в §2, т. 1 от проекта на Наредба да не бъде
приемана.
Мотиви:
Предложеното е абсолютно необосновано и ще доведе до
затруднеия при осъществяването на някои основни дейности в
служби, където работното време на голяма част от служителите е
организирано на 24-часови работни смени. Поради изискването
отчитането на отработеното време на служителите да става на
едномесечен период и стремежа за ненатрупване на извънреден
труд, се налагаше почи всеки месец служителите, чието работно
време е организирано на 24-часови работни смени да имат до 2 8часови работни смени. В отделни месеци 8-часовата смяна беше
една, а в някои месеци нямаше 8-часови смени. Като се включат
перидоите на отпуск, на служител се падаха по 10-тина 8-часови
смени на година. С новото изискване, отчитането на положения
труд да се извършва на тримесечен период, броят на 8-часовите
смени, ако се запази тенденцията да се ограничава натрупването на
извънреден труд от служителите, допълнително ще намалее.
Същевременно, възможността ръководителите по места да смесват
смени с различна продължителност, ще даде възможност за подобро управлние и изпълнение на някои основни дейности на
службите, най-вече тези за ПБЗН. С оглед на гореизложеното,
считам че предложенот изменние е напълно необосновано, както от
финасова, така и от организационна гледна точка, и би довело
единствено до допълнителни затруднения в работата на МВР.
Предложението е по отношение протокол-приложение № 7.
При условията на чл. 18, ал. 3 от Наредбата извънредният труд

Не се приема.
Съгласно чл. 187, ал. 3, изречени второ
от ЗМВР определянето на 24-часова
смяна е по изключение.

Не се приема.
С предлагания протокол-приложение №
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положен по график на смени е и над ограничението по чл. 187, ал. 7
от ЗМВР, поради което всичките часове над нормата и над 70 ч. да
бъдат записвани в протокол-приложение № 1, графа 6. Ако не, то
какви номера на заповеди да се записват в графа 4. Графа 5 и 6 не
са ефективни за смени. И каква е разликата между графи 7 и 8 при
работещите на смени, като в чл. 187а, ал. 5 от ЗМВР е записано
изрично, че те са за заплащане. Просто може да се добави в
параграф 4 след думата „период” „или по изключение тези над
ограничението по чл. 187, ал. 7 от ЗМВР”.

TABL

7 ще бъде отчитан положения
извънреден труд над ограниченията по
чл. 187, ал. 7 от ЗМВР, а именно в
хипотезите на 187а , ал. 1 и 2 от ЗМВР при бедствия и други извънредни
ситуации и след изрично писмено
съгласие. Съгласно чл. 187а, ал. 5 от
ЗМВР в двата случая положенията
извънреден труд се компенсира с
възнаграждение за извънреден труд и се
заплаща по реда на чл. 187, ал. 6 от
ЗМВР. С въвеждането на протоколприложение № 7 се цели ясното и
прецизност
при
отчитането
и
заплащането на положения извънреден
труд в различните хипотези.

