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ДО
МИНИСТЕРСТВО НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Дирекция „Правно-нормативна дейност”
СТАНОВИЩЕ
от
Сдружение
„Синдикат
на
служителите в Министерство на
вътрешните
работи“
(ССМВР),
регистрирано по ф. д. № 71/2011 г. по
описа на Софийски градски съд, VI-5
състав, представлявано от Иван
Борисов Павлов – Председател на
Управителния съвет
Относно:
проект на Наредба за реда за
организацията и разпределянето на
работното време, за неговото отчитане,
за компенсирането на работата извън
редовното работно време, режима на
дежурство, времето за отдих и
почивките на държавните служители в
Министерството на вътрешните работи
Във връзка с обявеното обществено обсъждане на проект на Наредба за
реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото
отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима
на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в
Министерството на вътрешните работи, изразяваме становище по отношение на
проекта.
Конкретният проект не е синхронизиран с Европейската рамкова директива
за безопасността и здравето при работа (Директива 89/391 EИО) и Директива
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2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време на
Европейския парламент и на Съвета. В този смисъл са били и мотивите за отмяна
на предходните Наредба № 8121з-592 от 25.05.2015 г. с Решение № 8585 от
11.07.2016г., постановено по адм.д. № 5450/2016г. на петчленен състав на Първа
колегия на Върховния административен съд и Наредба № 8121з-776 от 29.07.2016
г. с Решение № 6136/23.04.2019 г. по адм.д. № 11077/2016 г. на тричленен състав
на ВАС и с Решение № 16766 от 10.12.2019 г. по адм. дело № 8601/2019 г. на
Върховния административен съд на Република България – Петчленен състав – І
колегия
В тази връзка предлагаме да бъде съобразено, че дългите периоди на нощен
труд могат да бъдат вредни за здравето на служителите. Неясно защо се премахва
приравняването на положените часове труд през нощта към дневни. При
сумирано изчисляване на работното време следва да се отчете тежестта на
нощния труд и неговата реална продължителност да бъде намалена с един час –
от осем на седем часа, като отработените часове от 22.00 до 06.00 часа да се
умножават с коефициент 8:7 или нощните часове се превръщат в дневни с
коефициент 1,143 и за същите тези нощни часове да се заплаща допълнително
трудово възнаграждение за нощен труд /за сравнение чл. 8 и чл. 9, ал. 2 от
Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) и
Наредба № 8121з-407 от 11.08.2014 г. на Министъра на вътрешните работи (обн.
ДВ брой 69 от 19.8.2014 г., стр.10 и сл.)/. Както е посочено в Директива №
2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4.11.2003 г., изследванията
показват, че човешкото тяло е по-чувствително през нощта към смущения в
околната среда, както и към някои тежки форми на организация на работата, и че
дългите периоди на нощен труд могат да са вредни за здравето на работниците. С
проекта на нормативния акт са нарушени чл.2, т.2, предложение второ от
Директива 89/391/ЕИО и Директива № 2003/88/ЕО от 04.11.2003 година.
В тази връзка предлагаме в обсъжданата наредба да бъде изрично уредено,
че при сумирано изчисляване на работното време следва отработените часове от
22.00 до 06.00 часа да се умножават с коефициент 8:7, т.е. нощните часове да се
превръщат в дневни с коефициент 1,143 и за същите тези нощни часове да се
заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд, така, както е
уредено в Наредба № 8121з-407 от 11.08.2014 г. на Министъра на вътрешните
работи и в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
(НСОРЗ).
Следва да се отбележи, че предложеният текст на чл. 3, ал. 2 от проекта на
наредбата е безсмислен, защото, няма как нощния труд за 24 часов период да
надвишава 8 часа, което представлява времето от 22.00 до 06.00 часа.
Освен това, съгласно чл. 179, ал.1 от ЗМВР, на държавните служители се
изплащат допълнителни 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, а съгласно ал.2 на посочената разпоредба, условията и
редът за изплащане на допълнителните възнаграждения по ал. 1 се определят с
наредба на министъра на вътрешните работи, а техният размер - с негова заповед.
В проекта на наредбата липсва достатъчно ясна и детайлна уредба на нощния
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труд, на труда на официални празници и на времето на разположение. Тук следва
да посочим и разпоредбата на чл. 33, ал. 3 от проекта на наредбата, която неясно
защо регламентира отчитането на положения труд самов цяло число /часове/.
Това е в противоречие с чл. 7, ал. 1 от проекта на наредбата и същевременно
създава неяснота за начина на отчитане на продължителността на положения от
служителя труд. Съдът на Европейския съюз е постановил в свое Решение по
дело C-55/18 Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)/Deutsche Bank
SAE от 14.05.2019 г., че държавите членки са длъжни да следят за това
работниците действително да ползват предоставените им права, без избраните
конкретни правила за гарантиране изпълнението на директивата да могат да
изпразнят тези права от съдържание. СЕС е констатирал, че при липсата на
система за измерване на продължителността на работното време на всеки
служител няма начин да се установят обективно и надеждно нито броят на
отработените часове и разпределението им във времето, нито часовете
извънреден труд. А това прави прекомерно трудно, ако не и невъзможно на
практика, работниците да упражняват правата си. Всъщност обективното и
надеждно определяне на броя работни часове на ден и на седмица е от
съществено значение, за да се установи дали максималната продължителност на
седмичното работно време, включваща извънредния труд, и минималните
междудневни и междуседмични почивки са били спазени. Затова съдът счита, че
национална правна уредба, която не предвижда задължението за използване на
инструмент, който позволява такова определяне, не гарантира полезното
действие на правата, предоставени от Хартата и от Директивата за работното
време, тъй като лишава както работодателите, така и работниците от
възможността да проверят дали тези права са спазени. Затова СЕС заключава, че
правна уредба може да осуети целта на директивата, която е да бъде осигурена
по-добра защита на безопасността и здравето на работниците, при това
независимо от установената в националното право максимална продължителност
на седмичното работно време. Системата за измерване на работното време обаче
предоставя на работниците особено ефикасно средство за лесен достъп до
обективни и надеждни данни за действителната продължителност на положения
труд, което улеснява както доказването от страна на посочените работници на
незачитане на правата им, така и контрола от страна на компетентните
национални органи и съдилища за ефективното спазване на тези права. Затова, за
да се гарантира полезното действие на правата, предоставени от Директивата за
работното време и от Хартата, държавите членки трябва да задължат
работодателите да въведат обективна, надеждна и достъпна система за измерване
на продължителността на отработеното от всеки работник дневно работно време.
В проекта на наредба липсва каквато и да е система служителят да следи
отчитането на положения от него труд по вид и времетраене.
Не на последно място, следва да отпадне текстът на чл. 16, ал. 3 от проекта
на наредбата, доколкото считаме, че нормата е дискриминационна по отношение
на двете категории служители, за които е въведено изключението.
гр. София

С уважение : …… П ……
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30.12.2019 г.

/Иван Павлов – председател на УС на ССМВР/
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