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С П Р А В К А- Т А Б Л И Ц А
за отразяване на становищата, получени при обсъждането по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове 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 МВР
Приети/
Подател
Бележки
Мотиви
неприети
Пенчо – коментарът е Преобразуване на нощният труд.
Не се приема.
Посоченият коефициент 0,143 е
направен на Портала за Никъде в наредбата не сте преобразували нощният труд по 0,143,
получен при прилагането на чл. 9,
обществени
както е в Кодекса на труда (КТ).
ал. 2 от Наредбата за структурата
консултации
на В наредбата, която действаше и е отменена от Върховния
и организацията на работната
17.12.2019 г.
административен съд (ВАС), отново го нямаше това преобразуване и
заплата (НСОРЗ), при спазване на
затова се водят дела и се печелят.
максимално
допустимите
продължителност на дневния и на
нощния труд по КТ. Предвид
разпоредбата на чл. 187, ал. 1 и ал.
3, изр. 4 от ЗМВР, същите са
неприложими
за
държавните
служители по ЗМВР.
Vae Victis
Нонсенс
–
коментарът
е Копи и пейст плюс връщане на стари положения от предните Не се приема.
Не
е
направено
конкретно
направен на Портала за наредби през годините, които сами сте отменяли с всяка следваща.
предложение.
обществени
Хора, Вие въобще знаете ли какво правите и как да го направите?!
консултации
на Същината и проблемът, които накараха ВАС да отмени Наредба №
17.12.2019 г.
8121з-776 от 2016 г. отново са налице. Отчитането на работното
време през отпуска, например, отново се връща по методологията на
предишната наредба. Как точно преследвате прецизиране и
аргументация на правна материя с подобни копи-пейст небивалици?
Пълна пародия! Отново! С изключение на наредбата от 2014-та
година, всичките са отменяни, като незаконосъобразни и пак не се
научихте...
Синдикално сдружение 1. С публикувания за обсъждане проект за Наредба за пореден път 1.
Не
се 1. Не е направено конкретно
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„Защита“-МВР
– синдикалните организации (СО) в МВР са изправени пред „проект“ приема.
становище № 812100- на незаконосъобразен нормативен акт. Пороците в публикувания
19511/27.12.2019 г.
проект за Наредба са толкова много и толкова съществени, че не
заслужават да бъдат обсъждани в детайли. Представеният проект за
Наредба противоречи на основния закон – Конституцията на
Република България (КРБ) и на европейското законодателство. За
пореден път държавните служители в МВР по чл. 142, ал. 1, т. 1 са
поставени в неравностойно положение спрямо останалите държавни
служители и служителите по трудово правоотношение. Основният
закон гарантира равенство на правата на лицата, предоставящи
наемен труд без оглед на спецификите на правоотношението, в
рамките на което реализират правото си на труд, поради което следва
да бъдат поставени при еднакви условия всички служители,
полагащи труд, в съответствие и с основния правен принцип за
равенство и недопускане на дискриминация, закрепен и в чл. 6 от
КРБ и чл. 14 от ЕКЗПЧОС.
За пореден път пред СО в МВР се представя за обсъждане проект за
Наредба, без да е спазено изискуемото в т. 3 на чл. 28, ал. 2 от Закона
за нормативните актове посочване на финансовите и други средства,
необходими за прилагане на новата уредба. Също така липсва и
анализ за съответствие на проекта на Наредба с правото на
Европейския съюз (ЕС) и доколко конкретният проект е
синхронизиран с Европейската рамкова директива за безопасността
и здравето при работа (Директива 89/391 ЕИО) и Директива
2003/88/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 4 ноември
2003 година относно някои аспекти на организация на работното
време. С оглед опита от предходни години и предвидените средства,
към проекта на Наредба следва да бъде изготвен и анализ на
необходимите финансови средства за изпълнението й, които да бъдат
заложени и в следващия проект за бюджет на ведомството.
TABL

предложение.
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Считаме, че при изготвянето на проекта за Наредба не са съобразени
нормите на Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на
организацията на работното време и не е представена таблица за
съответствие, както и липсва информация дали такава въобще е
изготвена. Предвид че с въпросния проект за Наредба се засягат
трудовите и социални права на служителите в МВР, настояваме
същият да е в съответствие и изцяло съобразен с изискванията на
европейското и национално законодателство. Съгласно правото на
ЕС и съобразно нормата на чл. 10 от Директива 2003/88/ЕО,
нормативната уредба на всяка държава членка на ЕС, касаеща:
нощен труд – работа на смени – режим на работа, следва за
служителите, които полагат нощен труд, да са определени гаранции
при условията, определени от националното законодателство и/или
практика, особено в случай на служители, които излагат на риск
безопасността или здравето си, който е свързано полагането на
нощен труд. Считаме, че разпоредбите на Наредбата за структурата и
организацията на работната заплата са приложими по аналогия и по
отношение на лицата със служебно правоотношение в МВР, тъй като
КРБ утвърждава като основно достижение на социалната държава
правото на труд и изрично прогласява гаранции за пълноценната му
реализация.
2. За пореден път в проекта за Наредба липсва изрична норма - 2.
Не
текст, съответстващ на чл. 31 ал. 2 от Наредба № 8121з-407 от 2014 приема.
г., който да предвижда за преобразуване на часовете положен нощен
труд с коефициент 0,143 и респективно заплащането на положен
нощен труд да се увеличава с коефициент 1,143, т.е. 7 часа нощен
труд да се приравняват на 8 часа дневен, а е предвидено 8 часа
нощен труд да се равняват на 8 часа дневен труд. Липсата на такава
норма в проекта за Наредба отново представлява празнота в уредбата
на реда за организацията и разпределянето на работното време, за
TABL

се 2. Посоченият коефициент 0,143,
респективно 1,143, е получен при
прилагането на чл. 9, ал. 2 от
НСОРЗ,
при
спазване
на
максимално
допустимите
продължителност на дневния и на
нощния труд по КТ. Предвид
разпоредбата на чл. 187, ал. 1 и ал.
3, изр. 4 от ЗМВР, същите са

неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното
работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките
на държавните служители в МВР. Именно тази празнота в
последните два нормативна акта (Наредба № 8121з-592 от 2015 г. и в
Наредба № 8121з-776 от 2016 г., обн., ДВ, бр. 60 от 02.08.2016 г., и
двата отменени от Върховния административен съд (ВАС), като
незаконосъобразни, доведе до лишаване на държавните служители в
системата на МВР от допълнителни възнаграждения за нощен труд
през последните пет години. Тази празнота даде възможност на
много служители да потърсят правата си в тази насока по съдебен
ред, като константната съдебна практика категорично присъжда
заплащането на положения от държавните служители в МВР нощен
труд със завишаване с коефициент 1,143, ведно със обезщетения за
забава, законна лихва и съдебни разноски. Това от своя страна
допълнително натовари бюджета на МВР.
4.

Сдружение „Синдикат
на служителите в МВР“
–предоставено
идентично становище
на електронната поща
на дирекция „Правнонормативна дейност“
(ДПНД)
и
на
електронната поща на
Портала за обществени
консултации и двете
получени на 30.12.2019
г.
TABL

Конкретният проект не е синхронизиран с Европейската рамкова
директива за безопасността и здравето при работа (Директива 89/391
EИО) и Директива 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 2015 г. с Решение № 8585 от 11.07.2016г.,
постановено по адм.д. № 5450/2016г. на петчленен състав на Първа
колегия на ВАС и Наредба № 8121з-776 от 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 ВАС на петчленен състав на Първа колегия.
1. В тази връзка предлагаме да бъде съобразено, че дългите периоди 1.
Не
на нощен труд могат да бъдат вредни за здравето на служителите. приема.
Неясно защо се премахва приравняването на положените часове труд

неприложими
за
служители по ЗМВР.
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държавните

се 1. Посоченият коефициент 1,143 е
получен при прилагането на чл. 9,
ал. 2 от НСОРЗ, при спазване на

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 НСОРЗ и Наредба № 8121з-407 от
2014 г. на (обн., ДВ, бр. 69 от 2014 г., стр.1 0 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.
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 2014 г. и в НСОРЗ.
2. Предложеният текст на чл. 3, ал. 2 от проекта е безсмислен, 2.
Не
защото, няма как нощния труд за 24 часов период да надвишава 8 приема.
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
TABL
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максимално
допустимите
продължителност на дневния и на
нощния труд по КТ. Предвид
разпоредбата на чл. 187, ал. 1 и ал.
3, изр. 4 от ЗМВР, същите са
неприложими
за
държавните
служители по ЗМВР.

се 2. Не е направено конкретно
предложение. Разпоредбата на чл.
3, ал. 2 от проекта възпроизвежда
нормата на чл.187, ал. 3, изр. 4 от
ЗМВР.
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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 липсва достатъчно ясна и
детайлна уредба на нощния труд, на труда на официални празници и
на времето на разположение.
3. Неясно защо в чл. 33, ал. 3 от проекта е регламентирано 3.
Не
отчитането на положения труд само в цяло число/часове. Това е в приема.
противоречие с чл. 7, ал. 1 от и същевременно създава неяснота за
начина на отчитане на продължителността на положения от
служителя труд. Съдът на Европейския съюз (СЕС) 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
TABL

се 3. Не е направено конкретно
предложение.
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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 подобра 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.
4. Текстът на чл. 16, ал. 3 от проекта следва да отпадне, доколкото 4.
Не
считаме, че нормата е дискриминационна по отношение на двете приема.
категории служители, за които е въведено изключението.

5.

Синдикална федерация 1. В чл. 14 да се направят следните промени:
на служителите в МВР 1.1. В ал. 2 думата „графиците“ да бъде заменена с „графика“.
TABL

се 4. Въвеждането на изключенията
по чл. 16, ал. 3 е с оглед
оперативна
необходимост
и
осигуряване на своевременно
изпълнение на служебни задачи от
визираните категории служители.
1.1.Приема се.

–
предоставено
становище
на
електронната поща на
ДПНД на 30.12.2019 г.

1.2. В ал. 2 след думите „отчетен период“ да се добави „по чл. 22, ал.
2“.
Мотиви: В ал. 1 е упоменат един единствен вариант за график,
поради това следва понятието да е в единствено число, за разлика от
аналогичния текст от Наредба №8121з-776 от 2016 г., където е
дадена възможност за два вида графици /седмични и месечни/. Също
се създава яснота за отчетен период.
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1.2.
Не
се 1.2. Разпоредбата на чл. 14, ал. 2
приема.
регламентира
начина
на
разпределяне на смените в
графика,
като
забранява
смесването на смени с различна
продължителност. Член 22, ал. 2
регламентира начина, по който се
отчита и изчислява работното
време на държавните служители,
работещи на смени. Предвид това
предложението е неотносимо към
съдържанието на чл. 14, ал. 2 от
проекта.
1.3. Приема се.

1.3. В ал. 3 думата „графиците“ да бъде заменена с „графика“ и
думата „изготвят“ с „изготвя“.
Мотиви: Аналогични с горепосочените за ал. 2
1.4. В края на текста да се добави „ако числеността на заетите 1.4.
Не
служители или други обстоятелства свързани с конкретната дейност, приема.
позволяват това.“.
Мотиви: Предотвратяване на възможности под спазване дословно на
разпоредби да се намалява състава /броя/ служители на смяна, което
е предпоставка застрашаваща здравето и живота на служителите
поставени при такива условия при изпълнение на конкретни
служебни задължения, както и на качеството на извършваните от тях
действия във връзка с дейността на МВР посочена в чл. 2, ал. 1 от
ЗМВР. Допълнението е аналогично с възможността посочена в ал. 6
на чл. 14. В края на второто тримесечие и през третото на тази
година, практиката доказа подобни странни аномалии при изготвяне
и промени на графици за служители изпълняващи дейности по чл. 6,
ал. 1, т. 2, т. 4, т. 7 и т. 8 от ЗМВР.
TABL

се 1.4. Разпоредбата на ал. 3 въвежда
правило и е задължителна,
независимо
от
предложените
условия.
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С такава насоченост е и изразеното в мотивите относно причините за
към този проект, в които е записано: „Изготвянето на предлагания
проект е продиктувано от желанието за усъвършенстване на
нормативната уредба в МВР, свързана с полагането на труд от
държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за
Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), целящи подобряване
на ефективността в дейността на Министерството на вътрешните
работи (МВР).“.
Предлагаме следната редакция на ал. 3:
„Графика по ал. 1 се изготвя така, че сборът от работните часове по
графика на служителя за тримесечния период не трябва да е поголям от нормата за продължителност на работното време, ако
числеността на заетите служители или други обстоятелства свързани
с конкретната дейност, позволяват това.“.
2. В чл. 16, ал. 3 да отпадне изключението държавните служители, 2.
Не
изпълняващи експертно-криминалистическа дейност да са извън приема.
общия лимит (по чл. 16, ал. 1 и 2), като от текста отпадне: „а за
държавните служители, изпълняващи експертно-криминалистическа
дейност, не се прилагат ал. 1 и 2 по отношение времето на
разположение“.
Мотиви: Дейността и функциите на тези държавни служители в
никакъв случай не може да се съпоставят с хипотезите при
останалите изключения посочени в ал. 3 и 4. На места, където такъв
служител е само един, същия е лишен от възможност поне веднъж в
месеца в два последователни дни да разполага с неангажирано със
служебна дейност лично време. Не много по-различно е и когато са
двама. В ЗМВР и в трудовото право, липсва аналогично нормативно
установено такова изключение за подобен вид дейност /различна от
посочените други изключения/, което поставя тези служители в
дискриминационно
положение,
защото
далеч
надхвърля
TABL

се 2. Въвеждането на изключенията
по чл. 16, ал. 3 е с оглед
оперативна
необходимост
и
осигуряване на своевременно
изпълнение на служебни задачи от
визираните категории служители.
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професионалното изискване за тази дейност. Предложението ни е в
пълен синхрон с записаното в мотивите към този проект относно
целите, които се поставят за издаването му: „Проектът на Наредба
цели министърът на вътрешните работи, в рамките на оперативната
си самостоятелност, да изпълни законово установеното в чл. 187 от
ЗМВР задължение и да регламентира редът 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 МВР, като съобрази издаването на акта с нормите и на
общото трудово законодателство.“.
Обръщаме внимание, че това ни предложение ще доведе до
икономии на финансови средства на министерството.
3. Предлагаме ал. 3 на чл. 18 да бъде премахната, като същия текст 3. и 4. Не се 3. и 4. Нормата на чл. 18 разписва
да бъде записан като нова ал. 2 на чл. 20, а предложеният текст на чл. примат.
начинът,
по
който
следва
20 стане ал. 1
служителите да полагат труд
Мотиви: Логично, а и практически установено, този текст е свързан с
извън редовното работното време
предложените ред и условия в чл. 20.
и
ал.
3
е
в
логическа
4. Предлагаме в чл. 20 да се създадат две алинеи, като предложеният
последователност с посоченото в
текст на чл. 20 да стане ал. 1, а предложеният текст като ал. 3 в чл. 18
предходните алинеи. Чл. 20
да се впише като ал. 2.
урежда изключение от общото
Мотиви: Посочените в т. 3.
правило по чл. 18 и в този смисъл
предложението е нецелесъобразно.
5. В текста на чл. 25 в ал. 4 след думите „чл. 20“ да се добави „ал. 1 и 5.
Не
се 5. Предложението е свързано с
ал. 2“.
приема.
предложенията по т. 3 и 4.
Мотиви: Предложенията ни за промяна в чл. 18 и 20.
5.1. От текста на ал. 4 да отпадне вписването на ЕГН като реквизит в 5.1.
Не
се 5.1. Посочването на ЕГН е
книга по образец приложение № 4. Същото да бъде заменено с „№ на приема.
въведено с цел недопускане на
служебна карта“ или „Личен №.“. В тази връзка да се промени и
объркване при вписването на
колона № 3 от приложение № 4.
служители с еднакви имена.
TABL

Мотиви: Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни. Вписаните в тази книга ЕГН
на служителите стават достояние до широк кръг от лица /всички
служители които я попълват/, което е предпоставка за злоупотреба с
тези лични данни, а лице което би направило такава злоупотреба би
било трудно да се идентифицира. Предложението ще ограничи
достъпа до тези лични данни и възможна последваща злоупотреба с
тях.
6. В чл. 26, ал. 2 да отпадне израза „заедно с копие на заповедта за
полагане на труд извън редовното работно време в случаите, когато е
издадена такава“, а думата „предоставят“ да бъде заменена с
„предоставя“.
Мотиви: Процедурна и най-вече материална икономия. В протокола
се вписва номер и дата на издаване на тази заповед. Заповедите са
КД и винаги може да бъдат извадени за справка, а копия се изпращат
до началника на съответното звено за изпълнение и са нужни
впоследствие за изготвяне на протоколите, където се вписва номера
и датата на издаването им. Копията от тези заповеди за ФО и ЧР
само ще увеличат разходите и усложнят процедурата.
7. В чл. 28, ал. 1 и ал. 2 да отпаднат думите „работника или“.
Мотиви: Според ЗМВР в МВР има само служители.
8. В чл. 33 предлагаме нова ал. 4:
„(4) При сумирано изчисляване на работното време, сборът от общо
отработените часове за отчетния период съгласно графиците по чл.
14, ал. 1 се изчислява след като часовете труд, положен от 22.00 ч. до
6.00 ч. през този период, се умножат с коефициент 1,143. Отчитането
се извършва в протокола по чл.24, ал.1 (приложение № 1).“
Мотиви: Тази възможност е в сила в трудовото законодателство на
TABL
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Въвеждането на „№ на служебна
карта“
или
„Личен
№.“
Допълнително
ще
затрудни
служителите, определени да водят
Книгата по приложение № 4 от
проекта.

6.
Не
приема.

се 6. Предоставянето на копие на
заповедта
за
полагане
на
извънреден
труд
служи
за
осъществяване на допълнителен
контрол
при
полагането
и
отчитането на положения труд
извън
установеното
работно
време.

7. Приема се.
8.
Не
приема.

се 8. Посоченият коефициент 1,143 е
получен при прилагането на чл. 9,
ал. 2 от НСОРЗ, при спазване на
максимално
допустимите
продължителност на дневния и на
нощния труд по КТ. Предвид
разпоредбата на чл. 187, ал. 1 и ал.

Република България и единствено не се прилага за държавните
служители работещи на сменен режим в МВР. В писмо изх. № 94HH-198 от 29.08.2011г. на Министерство на труда и социалната
политика се съдържат достатъчно аргументи относно нея, от които
цитираме следното: „Съгласно чл. 9, aл. 2 от наредбата (HCOPЗ), при
сумирано изчиcлявaнe нa paбoтнoтo вpeмe, нoщнитe чacoвe ce
пpeвpъщaт в днeвни c ĸoeфициeнт, paвeн нa oтнoшeниeтo мeждy
нopмaлнaтa пpoдължитeлнocт нa днeвнoтo и нoщнoтo paбoтнo вpeмe,
ycтaнoвeни зa пoднeвнo oтчитaнe нa paбoтнoтo вpeмe зa cъoтвeтнoтo
paбoтнo мяcтo.
Гopнaтa paзпopeдбa oпpeдeля пpaвилoтo зa пpeвpъщaнe нa
oтpaбoтeнитe нoщни чacoвe в днeвни, ĸaтo ce изпoлзвa ĸoeфициeнт.
Toвa e пpaвилoтo, cпopeд ĸoeтo пopaди paзличнaтa нopмaлнa
пpoдължитeлнocт нa днeвнoтo и нoщнoтo paбoтнo вpeмe, ycтaнoвeни
в чл. 136 и 140 oт КТ, зa 7 чaca пpeз нoщтa cлeдвa дa ce зaплaти
тpyдoвo възнaгpaждeниe, ĸoлĸoтo зa 8 чaca пpeз дeня. Имeннo ĸoгaтo
нopмaлнaтa пpoдължитeлнocт нa днeвнoтo paбoтнo вpeмe e 8 чaca
(чл. 136, aл. 3 KT) и нopмaлнaтa пpoдължитeлнocт нa нoщнoтo
paбoтнo вpeмe e 7 чaca (чл. 140, aл. 1 KT), oтнoшeниeтo e 8 ч./7 ч.,
т.e. ĸoeфициeнтът зa пpeвpъщaнe нa нoщнитe чacoвe в днeвни e
paвeн нa 1,143. Цeлтa нa тoзи ĸoeфициeнт e дa oпpeдeли тaĸa
възнaгpaждeниeтo нa paбoтниĸa или cлyжитeля, чe ĸoгaтo тoй paбoти
7 чaca пpeз нoщтa, дa пoлyчaвa тpyдoвo възнaгpaждeниe зa 8 чaca.“.
Видно от цитата този коефициент се получава от превръщането на
нощните часове в дневни предвид приетите в КТ нормална
продължителност на днeвнoтo paбoтнo вpeмe, което съгласно чл.
136, aл.3 от KT е 8 часа и нopмaлнaтa пpoдължитeлнocт нa нoщнoтo
paбoтнo вpeмe, което съгласно чл. 140, aл.1 от KT е 7 часа. В двата
текста е определена нормалната продължителност. В ЗМВР
съществува аналогичен на чл. 136, ал. 3 от КТ и чл. 140, ал. 1 от КТ
TABL
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3, изр. 4 от ЗМВР, същите са
неприложими
за
държавните
служители по ЗМВР.
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текст, с който е посочено нормалната продължителност на работното
време на държавните служители в МВР и това е чл. 187, ал. 1 от
ЗМВР – „Нормалната продължителност на работното време на
държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично
при 5-дневна работна седмица.“. Но този текст е общ и в случая в
ЗМВР липсва регламентиране на това каква е нормалната
продължителност отделно за дневно работно време и на нощното
работно време за тези служители, а чл. 187, ал. 3 допуска полагането
труд през нощта от 22.00ч. до 06.00ч. което съгласно чл. 140, ал. 2 от
КТ е нощен труд. Предвид това, че КТ е общ закон спрямо ЗМВР и в
последния това не е уредено редно е да се съобразим с общата норма
на чл. 140, ал. 1 от КТ и чл. 136, ал. 3 КТ. Не на последно място е
факта, че нощния труд оказва неблагоприятно въздействие върху
здравето и затова законодателя е предвидил в КТ редица особени
уредби свързани с неговото разрешаване и забрана за полагане от
служителите и работниците, допълнително възнаграждение,
облекчаващи условия за ефективно полагане, както и намалена
нормална продължителност спрямо дневния труд поради вредното
въздействие. Трябва да се има предвид, че за лицата работещи по
трудови правоотношения (ЛРТП) в МВР работещи на сменен режим
с продължителност и начален и краен част еднакви със служители по
чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР това приравняване /преизчисляване/ се
прилага, а за държавните служители със статут по ЗМВР не се
прилага. Фрапиращ пример в това отношение е с дейността свързана
с охраната и наблюдението на държавната граница, където
съвместно тези задължения се изпълняват от държавни служители
със статут по ЗМВР и ЛРТП назначени на длъжност „сътрудник
охрана“, при което за едно и също като продължителност начален и
краен час, работно време и съвместни наряди за първите това не се
прилага докато за вторите се прилага. Това е дискриминационно
TABL
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спрямо служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР. Същото е и с
другите ЛРТП на длъжност „сътрудник охрана“. Подобна е
ситуацията и с работещи на смени служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от
ЗМВР. Това предложение сме го отправяли и при обсъждане на
проекти за тази наредбата и на наредбата по чл. 179, ал. 2 от ЗМВР,
но сме получавали отказ с мотив, че такова приравняване не може да
е в сила за държавните служители в МВР. Противно на това
твърдение е трайната и масова съдебна практика през последните
години, при която съдебни състави от различни съдилища в страната
признават това право на служителите в МВР и присъждат
категорично в тяхна полза заплащане на това приравняване. В този
процес структурите по чл. 37 от ЗМВР се осъждат освен да изплатят
това приравняване със задна дата, но и лихвите по него плюс
направените разходи по делото, което е сериозен разход за
бюджетите с които разполагат. Естествено тези разходи не следва да
се приписват на съответните служители потърсили съдебна защита,
защото можеха да се избегнат ако компетентните да приемат нашето
предложение служители от МВР подхождат разумно към мотивите
ни и отговорно към последствията. В резултата на отказа това да се
въведе и за служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР и да се
приеме масовата съдебна практика, се стигна до разрастване броя на
съдебните искове които за две години от десетки, прераснаха в
хиляди и са на път да станат десетки хиляди (колкото са
правоимащите, а и някои служители предявяват повторни искове).
Цената на безотговорното поведение, чрез което тази възможност не
се въвежда и при явна съдебна практика се обжалват
първоинстанционни съдебни решения в полза на служителите,
довежда до разходи за МВР в огромни размери. Продължаващия
отказа води до това, че този процес за кратък период е на път да се
превърне в най-мащабното в историята на МВР, спечелване на
TABL
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съдебни искове срещу това ведомство и най-голямото изплащане на
финансови средства от МВР в тази връзка. Материалната щета за
МВР вече е на път да се разрасне до няколко милиона лева. Във
връзка с това МВР понася освен сериозни имуществени но и
сериозни неимуществени вреди чрез непрестанно оповестяване в
различни медии на информация относно масово заведени и
спечелени съдебни искове. Средствата които се присъждат и
изплащат като разходи по тези дела /за адвокатски хонорари и вещи
лица/ са или почти равни на сумата по иска или по-големи от нея и
на фона на хилядите дела представляват много сериозна вреда за
бюджета на МВР. Тези финансови средства можеха да се използват
за закупуване на техника и материали необходими за по ефективна
дейност, както и за подобряване на условията на работа на
служителите. Настъпилите материални и нематериални вреди биха
могли да се избегнат при въвеждане на това нашето предложение
още при първото му предлагане с писмо наш изх. №950/01.11.2016 г.
Ето защо не можем да приемем като отговорни и професионални
действия и бездействия водещи до това. Такова поведение може да
се окачестви като виновно свързано с нарушение на служебни
задължения чрез злоупотреба с доверието на министъра и
ръководителите на структурите по чл. 37 от ЗМВР и следва да се
третира спрямо предвиденото в закона.
В мотивите към проекта е посочено като причина за този проект, че
действащата наредба по чл. 187, ал. 9 от ЗМВР не е в съответствие с
общото трудово законодателство, като цел е посочено, че издаването
на този акт следва да се съобрази както с нормите на чл. 187 от
ЗМВР така и с нормите на общото трудово законодателство. Дори е
конкретизирано, че предложенията на чл. 27 и 28 от проекта на
наредбата регламентират аналогични правила, въведени в общото
трудово законодателство с нормите на чл. 9б и 9в от Наредбата за
TABL
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работното време, почивките и отпуските (обн., ДВ, бр. 6 от 1987 г.)
(НРВПО).
Видно от предложените текстовете на чл. 14, ал. 3 и ал. 6
съдържанието им е ако не идентично то твърде сходно с
разпоредбите на чл. 9а, ал. 2 и 3 от НРВПО. Предвид заявеното в
мотивите и ползването на текстове от разпоредби от чл. 9а, 9б и чл.
9в от НРВПО, странно изглежда пропускането на разпоредбата на
чл. 9а, ал. 4!? Чл. 9а, ал. 4 е пряко свързан с превръщане на нощните
часове в дневни за смените с 4 и повече от 4 часа нощен труд и
препраща към коефициента по чл. 9, ал. 2 от НСОРЗ, приета с
Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г. Точно
разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от НСОРЗ е основанието, с което
съдебните състави се произнасят в полза на служителите при
съдебните спорове относно това право и е аргумент за нашето
предложение в подкрепа на който са масово съдебните решения.
Този „пропуск“ никак не кореспондира с посоченото в мотивите за
този проект и ползването на някои текстове на разпоредби от
НРВПО, две от които точно от чл. 9а! Ако с този проект
действително се цели съответствие с общото трудово
законодателство и се постъпи отговорно, то следва в него да бъде
включено нашето предложение което е аналогично на разпоредбите
на чл. 9а, ал. 4 от НРВПО и чл. 9, ал. 2 от НСОРЗ.
9. В текста на чл. 34, ал. 1 след думите „работно време“ да бъдат 9. Приема се.
добавени „съгласно чл. 187а, ал. 5 от ЗМВР“.
Мотиви: Яснота по прилагането на закона, каквато за тази хипотеза
през последните години се оказва, че не винаги съществува.
10. Във връзка с предложението ни за нова ал. 4 в чл. 33 (т. 5 от 10.
Не
се
настоящото писмо) предлагаме изменение и допълнение на приема.
таблицата в протокол-приложение № 1 към чл. 24, ал. 1. Предлагаме
тя да бъде и за ал. 4 и да се измени в следния вид:
TABL

10. Предложението е свързано с
предложението
по
т.
8.
Предложената таблица протоколприложение № 1 към чл. 24, ал. 1

№

Име,

ЕГН

Общо

Превър

Общ

Норма за

Часове за

презиме,

отрабо

нати

брой

отчетния

компенси

фамилия

тени

часове

часове

период

ране с

часове

нощен

5+6

(чл. 14, ал.

възнаграж

по

труд в

4 и чл. 27,

дение

график

дневен

ал. 1 и 2)
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не съответства на предложението
по т. 5.

(чл. 33,
ал. 4)

1

6.

Добронемир
Добронемиров
(www.dobrev@gmail.co
m) – предоставено
становище
на
електронната поща на
ДПНД на 30.12.2019 г.

TABL

2

3

4

5

6

7

8

Не
1. В чл. 14 да се промени ал. 3, която гласи, че графиците по ал. 1 се 1.
изготвят така, че сборът от работните часове по графика на приема.
служителя за тримесечния период не трябва да е по-голям от
нормата за продължителност на работното време. Напълно
абстрактен и объркващ текст, който създава възможност в график да
бъдат заложени служители с една смяна и с 45 работни смени, които
да получат едно и също възнаграждение при коренно различно
отработено време и ще бъде напълно законосъобразно с оглед
предложения текст.
Парадокс ще настъпи и когато в графика на един служител е въведен
да положи 460 ч. при норма за отчетния период 468 ч. и се наложи да
участва в охранително мероприятие още 6 часа, което ще бъде
възможно единствено със заповед. Така служителят ще положи и ще
му бъде заплатен извънреден труд без да си е отработил нормата.
Нелогична норма, противоречаща на всякаква логика.
Редно е всеки служител да бъде заложен по график да покрие
необходимата норма за отчетния период, т.е. да си заслужи
възнаграждението и след това да му се възлага извънредна работа.

се 1. Предложената редакция залага
полагането на извънреден труд по
график. Това е изцяло в
противоречие
с
принципите,
въведени в общото трудово
законодателство.
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Предлагам нормата на чл. 14, ал. 3 да придобие следният вид:
„(3) Графиците по ал. 1 се изготвят така, че сборът от работните
часове по графика на служителя за тримесечния период трябва да е
точно или по-голям от нормата за продължителност на работното
време.“.
2. В съответствие с НСОРЗ - при сумирано изчисляване на работното 2.
Не
време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент 1,143, приема.
равен на отношението между нормалната продължителност на
дневното и нощното работно време, установено за подневно
отчитане на работното време за съответното работно място.
Това съответствие трябва да бъде въведено в проекта на наредба, тъй
като и дори да не е въведено съдебната практика е категорична и
еднопосочна. Липсата на изрична разпоредба, съответстваща на
разпоредбата на чл. 31, ал. 2 от Наредба № 8121з-407 за
преобразуване на часовете положен нощен труд с коефициент 0,143,
не да следва да се възприема като законово въведена забрана за
преизчисляване на положените от служителите в МВР часове нощен
труд в дневен, а представлява празнота в уредбата на 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 МВР. При наличие на такава непълнота в
специалната уредба, касаеща служителите в МВР, следва
субсидиарно да се приложи НСОРЗ, в която в чл. 9, ал. 2 е
предвидено при сумирано изчисляване на работното време нощните
часове да се превръщат в дневни с коефициент, равен на
отношението между нормалната продължителност на дневното и
нощното работно време, установени за подневно отчитане на
работното време за съответното работно място. По тези съображения
исковата претенция за заплащане на неизплатено възнаграждение за
TABL

се 2. Посоченият коефициент 1,143,
респективно 0,143, е получен при
прилагането на чл. 9, ал. 2 от
НСОРЗ,
при
спазване
на
максимално
допустимите
продължителност на дневния и на
нощния труд по КТ. Предвид
разпоредбата на чл. 187, ал. 1 и ал.
3, изр. 4 от ЗМВР, същите са
неприложими
за
държавните
служители по ЗМВР.
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положения от ищеца нощен труд, при сумирано изчисляване на
работното време, при превръщане на нощните часове в дневни с
коефициент,
равен
на
отношението
между
нормалната
продължителност на дневното и нощното работно време, установено
за подневно отчитане на работното време в процесния период,
получен след преобразуване на положените часове нощен труд в
дневен, се явява доказана по своето основание. Коефициентът 1,143
се получава като нормалната продължителност на работното време
през деня - 8 часа (установена в чл. 136, ал. 3 от КТ) се раздели на
нормалната продължителност на работното време през нощта - 7
часа (установена в чл. 140 от КТ). Видно е, че в посочената Наредба
законодателят е възприел подхода, установен в КТ и в Наредбата за
структурата и организацията на работната заплата. Разпоредбите на
Наредбата за структурата и организацията на работната заплата са
приложими по аналогия и по отношение на лица със служебно
правоотношение в МВР, тъй като КРБ утвърждава като основно
достижение на социалната държава правото на труд и изрично
прогласява гаранции за пълноценната му реализация. Основният
закон гарантира равенство на правата на лицата, предоставящи
наемен труд без оглед на спецификите на правоотношението, в
рамките на което реализират правото си на труд, поради което следва
да бъдат поставени при еднакви условия всички служители,
полагащи труд.
Предлагам в чл. 33 да се добави нова ал. 4:
„(4) При сумирано отчитане на отработеното време общият брой
часове положен труд между 22,00 и 6,00 ч. за отчетния период се
умножава по 0,143. Полученото число се сумира с общия брой
отработени часове за отчетния период.“.
С предложения текст ще се намалят разходите за съдебни дела и
адвокатски хонорари по завадените дела срещу МВР, което рано и ли
TABL
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късно ще тежи като наказателна отговорност към издателя на
наредбата.
7.

Rumen112
–
коментарът е направен
на
Портала
за
обществени
консултации
на
30.12.2019 г.

TABL

Корекция
1. Предлагам тъй като съществува практика да не става ясно как са
определени тези изключително продължителни и натоварващи 24часови смени и причината, която налага тяхното съществуване да се
промени чл. 13 ал. 2 по следния начин:
„(2) Ръководителят по чл. 11 може да установява 24-часови смени,
когато численият състав или изпълнението на отделни служебни
дейности не позволява организирането на работата на 8-часови и 12часови смени, след мотивирано предложение на ръководителя на
съответното звено.“.
2. Промяната на месечните графици често създава предпоставки за
нарушаване на почивки на служителите работещи на смени за това
предлагам промяната на графиците да се извършва при условия,
които да са строго регламентирани като например: служебна
необходимост, ползване на отпуск, командировка. За да е ясно кои са
обстоятелствата споменати в чл. 14 ал. 6 могат да наложат промяна
на графика. Така ще си избегнат ненужни промени на графика и
затрудняване ползването на почивки от служителите.
3. Съществува огромна неяснота по отношение на това кой изготвя и
утвърждава графиците и начина, по който се определят тези
служители. Много често ръководителят, който утвърждава графика и
този който разрешава ползването на платен годишен отпуск са
различни служители, което е предпоставка за пропуски и
невъзможност за реално планиране на дейността. Ако графика се
изготвя от определен началник то той трябва да разрешава и
ползването на отпуск и съответно този, който разрешава ползването
да утвърждава графика за смени, така ще си избегнат редица

1. Приема се.

2.
Не
приема.

се 2. Не е направено конкретно
предложение. Изброяването на
условия, при които да бъдат
извършвани промени в графика
предполага пропуск и непълнота
при
уреждането
на
всички
допустими случаи за това.

3.
Не
приема.

се 3. С предложената редакция няма
да бъде постигнат резултатът,
който е посочен като мотив за
предложението,
тъй
като
ползването на платен годишен
отпуск
се
разрешава
от
ръководителя
на
съответната
структура и той следва да е
запознат с разполагаемия състав.
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недоразумения и прехвърляне на отговорности. За това предлагам
чл. 14, ал. 5 да се промени както следва:
„(5) Графиците по ал. 1 се утвърждават от ръководителя по чл. 11
или от ръководителя, който разрешава ползването на платен
годишен отпуск на служителя.“.
4. Не става ясно за какви точно часове се говори в чл. 27, ал 2 и за
това да се промени така:
„(2) Когато служител, работещ на смени през целия или през част от
отчетния период е ползвал отпуск за временна неработоспособност,
за бременност, раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна
възраст, нормата за продължителност на работното му време се
преизчислява, като от нормата по чл. 14, ал. 4, изр. второ се извадят
планираните часове труд по утвърдения график.“.
5. Член 28 кореспондира с редица проблеми при настъпване, на
които не е възможно служителя да изпълни нормата си, но създават
предпоставки за злоупотреби, както от страна служителите, така и от
страна на ръководителите. Ако не се постави миниум на недостига
от часове за нормата, например – една или две работни смени.
6. Член 30, ал 1 по проект регламентира казус за служителите на
ненормиран работен ден, но проблем съществува с отчитането на
работата в друга структура и на служителите работещи на смени
които се командироват за това предлагам чл. 30, ал. 1 да се промени
така:
„(1) В случаите, когато служител е командирован в структура, в
която изпълнява служебните си задължения на смени, отчитането на
работното време за съответния отчетен период се осъществява в
структурата, от която е командирован служителят.“.
7. Много често командировките на служителите съдържат дни на
празници и почивни дни, в които те полагат труд, който не се
заплаща, затова предлагам следната редакция на чл. 31, ал. 2:
TABL

4.
Не
приема.

5. Приема се.

6.
Не
приема.

се 4. Изразът от предложението
„планираните часове труд по
утвърдения график“ е аналогичен
с израза на разпоредбата от
проекта „съответните часове по
утвърдения график“ и с нищо не
променя нейното съдържание.
5. Отразено е в чл. 14, ал. 3 от
проекта.

се 6. Съгласно чл. 22, ал. 3 от проекта
не
се
допуска
сумирано
изчисляване на работното време за
служители,
работещи
на
ненормиран работен ден.

7. Приема се 7. Предлаганата редакция е
частично.
възприета, с изключение на
предложението в частта за

„(2) Когато периодът на командироване включва дни на официални
празници и почивни дни, отработеното време през тези дни се отчита
като труд извън редовното работно време по реда на чл. 26, като се
издава заповед по реда на чл. 18, ал. 2.“.

8. Чл. 18, ал. 3 съдържанието на заповедта за полагане на труда няма 8.
Не
най-важния реквизит, а именно продължителността на полагане на приема.
този труд, т.е. имаме начало, но липсва продължителността, което
води до пропуск, който ще затрудни, както контрола по полагането
на труда, така и планирането и отчитането на полагането на труда.

8.

9.

Трудовик – коментарът
е направен на Портала
за
обществени
консултации
на
30.12.2019 г.

Национален синдикат
на пожарникарите и
спасителите
„Огнеборец“
–
предоставено
е
TABL

Сумарно изчисляване на труда
В чл. 28, ал. 1 текста „график“ следва да отпадне. В момента в Не се приема.
проекта на Наредба при изготвяне на график, при който не се
достига месечната (тримесечната) норма се приема, че нормата е
изпълнена. В случай на отработване на часове извън графика, то те
няма да компенсират недоработването по график, т.е. при разработен
график за работа, при който е налице полагане на труд под нормата
(напр. 10 часа) и труд положен извън графика (напр.6 часа) реално
положения труд сумарно за периода ще бъде 4 часа под нормата, а
съгласно проекта на наредбата следва да се отчетат 6 часа
извънреден труд.
1. Огромно е недоумението ни от обстоятелството, че в проекта на 1.
Не
Наредба не съществува текст за заплащане на извънредния труд на приема.
държавните служители на МВР, получен от преизчисляване на
положен нощен труд към дневен такъв при положение, че има
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издаване на заповед по чл. 18, ал.
2, тъй като полагането на труд ще
се извършва въз основа на
заповедта
за
командироване.
Предвид това се заличават и
думите „по реда на чл. 26“.
се 8. Предвид спецификата на
дейността по ЗМВР, в някои
случаи, когато на служител е
разпоредено да положи труд извън
редовното работно време не
винаги е ясно каква ще бъде
продължителността на полагания
труд.
Положеният труд извън графика за
служителите, работещи на смени
винаги се явява извънреден и не
може да бъде включван заедно с
този по график.

се 1. Посоченият коефициент 1,143,
респективно 0,143, е получен при
прилагането на чл. 9, ал. 2 от
НСОРЗ,
при
спазване
на

становище
на заведени стотици съдебни дела срещу МВР, които в 90 и повече % се
електронната поща на губят от МВР. Считаме липсата на такава разпоредба в предложения
ДПНД на 31.12.2019 г.
за обсъждане подзаконов нормативен акт за безотговорност, която
води и ще доведе до заплащането от бюджета на МВР на излишни
съдебни разноски и то в не малък размер с оглед обема на заведените
съдебни дела. До настоящия момент съдебната практика е
константна, че е налице празнота в законодателството относно
приравняването на нощния труд на държавните служители на МВР,
със статут по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР, към дневен и поради това
по аналогия следва да се прилагат разпоредбите на трудовото
законодателство, уреждащи аналогични случаи и по специално чл. 9,
ал. 2 от НСОРЗ (обн., ДВ, от 2007 г.)., въз основа на който се
преизчислява положения нощен труд към дневен с коефициент
1,143. Считаме, че норма с такова съдържание следва да бъде
записана в проекта на Наредба и по следните съображения:
Според чл. 176 от ЗМВР брутното месечно възнаграждение на
държавните служители на МВР се състои от основно месечно
възнаграждение и допълнителни възнаграждения.
Нормалната продължителност на работното време е регламентирана
в чл. 187 от ЗМВР, като съгласно ал. 1 на същия член, тя е с
продължителност 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна
работна седмица. По силата на чл. 187 ал.3 от ЗМВР, работното
време на държавните служители се изчислява в работни дни подневно, а за работещите на 8, 12 или 24 часови смени сумирано за
тримесечен период, като съгласно ал.5, т.2 от същия член, работата
извън редовното работно време се компенсира с възнаграждение за
извънреден труд за отработени до 70 часа на отчетен период. Според
чл. 178, ал. 1, т. 3 от ЗМВР към основното месечно възнаграждение
на
държавните
служители
се
изплащат
допълнителни
възнаграждения за извънреден труд, а според нормата на чл. 187, ал.
TABL
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максимално
допустимите
продължителност на дневния и на
нощния труд по КТ. Предвид
разпоредбата на чл. 187, ал. 1 и ал.
3, изр. 4 от ЗМВР, същите са
неприложими
за
държавните
служители по ЗМВР.
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9 от ЗМВР „Редът за организацията и разпределението на работното
време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата на
държавните служители извън работното време, режима на
дежурство, времето за отдих и почивка се определят с наредба на
министъра на вътрешните работи.”. Към тази норма на ЗМВР в
различни периоди от време действаха последователно три наредби:
Наредба № 8121з-407 от 2014 г., Наредба № 8121з-592 от 2015 г. и
Наредба № 8121з-776 от 2016 г., издавани от министъра на
вътрешните работи, всяка от тях уреждаща 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 МВР. Текстовете и в трите наредби са идентични,
според които „При работа на смени е възможно полагането на труд и
през нощта между 22:00 и 6:00ч., като работните часове не следва да
надвишават средно 8 часа за всеки 24-часов период.
В чл. 31, ал. 2 от Наредба № 8121з-407 от 2014 г. изрично бе
предвидено, че при сумирано отчитане на отработеното време
общият брой часове положен труд между 22:00 и 6:00ч. за отчетния
период се умножава по коефициент 0,143 и полученото число се
сумира с общия брой отработени часове за отчетния период. В
следващите две наредби изрична регламентация за преизчисляване
липсва.
Наредба № 8121з-407 от 2014 г. е отменена с приемането на Наредба
№ 8121з-592/25.05.2015 г., обн., ДВ, бр. 40 от 2015 г., но тази
Наредба № 8121з-592 от 2015 г. от своя страна бе отменена с
Решение № 8585 от 11.07.2016 г. на ВАС по адм. дело № 5450/2016
г., влязло в сила от датата на постановяването му и обнародвано на
29.07.2016 г. В периода от отмяната на Наредба № 8121з592/25.05.2015 г., обн., ДВ. бр. 40 от 2015 г. от 2016 г. (до издаването
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и обнародването на Наредба № 8121з-776 от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 60
от 2016 г.) отново действаше Наредба № 8121з-407 от 2014 г., тоест
отново
бе
предвидено
в
подзаконов
нормативен
акт
преизчисляването на положения нощен труд към дневен с
коефициент 0.143. В Наредба № 8121з-592 от 2015 г., обн., ДВ, бр. 40
от 2015 г. и в Наредба № 8121з-776 от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 60 от
2016 г.) липсва изрична норма съответстваща на нормата на чл. 31,
ал. 2 от Наредба № 8121з-407 от 2014 г., за преобразуване на
часовете положен нощен труд с коефициент 0,143.
Липсата на изрична норма не следва да се тълкува като законово
въведена забрана за преизчисляване на положените от служителите в
МВР часове нощен труд в дневен (каквато изрична забрана би била
противоконституционна), а представлява празнота в уредбата на 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 МВР. При наличие на такава непълнота в
специалната уредба, касаеща служителите в МВР, при липса на
специални норми, следва да се приложат общите правила и в случая
следва субсидиарно да се приложи НСОРЗ, в която в чл. 9, ал. 2 е
предвидено при сумирано изчисляване на работното време нощните
часове да се превръщат в дневни с коефициент, равен на
отношението между нормалната продължителност на дневното и
нощното работно време, установени за подневно отчитане на
работното време за съответното работно място. Разпоредбите на
НСОРЗ са приложими по аналогия и по отношение на лица със
служебно правоотношение в МВР, тъй като КРБ утвърждава като
основно достижение на социалната държава правото на труд и
изрично прогласява гаранции за пълноценната му реализация.
Основният закон гарантира равенство на правата на лицата,
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предоставящи наемен труд без оглед на спецификите на
правоотношението, в рамките на което реализират правото си на
труд, поради което следва да бъдат поставени при еднакви условия
всички служители, полагащи труд. Поради това включеният в
рамките на дежурствата на служителите на МВР нощен труд следва
да бъде приравнен на дневно работно време.
Предвид горното, предлагаме в проекта на Наредба да бъде въведена
разпоредба със същото съдържание, както на разпоредбата на чл. 9,
ал. 2 от НСОРЗ.
2. В чл. 16, ал. 1 да се създаде нова т. 2 със следния текст „за
служителите работещи на смени – 300 часа за тримесечен период“.
Сегашната т. 2 да стане т. 3.
Мотиви: С цел по-голяма гъвкавост при разпределяне на времето за
разположение, като се има предвид, че и отчитането на работното
време, съгласно чл. 22, ал. 2 е на тримесечен период. Поради
усложнена оперативна обстановка, може да се наложи да има
непрекъснато време на разположение на служителите, като 100 часа
за месец са недостатъчни в структурите в които има по-малък щат. В
следващ месец от тримесечието може да няма усложнена оперативна
обстановка и поради това да няма нужда от служители във време на
разположение, но часовете са общи за тримесечието и може да се
използват в месеца с усложнена оперативна обстановка.
3. В чл. 23, ал. 1, да се създаде нова т. 12 със следния текст „времето
за запознаване с отчетни и нормативни документи”.
Мотиви: Продължава практиката в много структури да се събира
състава за провеждане периодично отчитане на дейността и
запознаване с различни нормативни документи (анализи, наредби,
заповеди, графици и т.н.), в извънработно време за служителите,
което също трябва да бъде отчетено като отработено време. В
Наредба 8121з-433 от 2017 г. регламентираща професионалното
TABL

2.
Не
приема.

се 2.
В
общото
трудово
законодателство липсва подобно
ограничение за период попродължителен от 1 месец. С
ограничението от 1 месец се дава
възможност
за
равномерно
разпределяне на служителите в
режим
на
разположение
и
спазването на междудневните и
междуседмичните им почивки.

3.
Не
приема.

се 3. За времето за запознаване с
отчетни и нормативни документи
служителят
не
изпълнява
възложените му с длъжностната
характеристика
служебни
задължения.
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10.

Главна
дирекция
„Пожарна безопасност
и
защита
на
населението“
–
становище
рег.
№
1983р-19107/31.12.2019
г.

TABL

обучение по месторабота, теоретичните форми на обучение, част от
специализираната подготовка не включват този вид дейност.
1. Член 1 да се измени така:
1.
Не
„Чл. 1. С тази наредба се определят редът за организацията и приема.
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 по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.“.
Мотиви:
Текстът на чл. 1 от публикувания за обществено обсъждане проект
на Наредбата се отнася до „държавните служители в МВР“.
Съгласно чл. 142 от ЗМВР служителите на МВР са:
- държавни служители - полицейски органи и органи по пожарна
безопасност и защита на населението, техният статут се урежда със
ЗМВР, а такъв притежават и държавните служители в: 1. Академията
на МВР, които осъществяват преподавателска дейност за
професионална подготовка на полицейски органи и органи по
пожарна безопасност и защита на населението, 2. дирекция
„Инспекторат“, които пряко осъществяват контрол върху дейността
на служителите от МВР и 3. Института по психология на МВР, които
изготвят психологичен анализ на оперативно-интересни лица и
провеждат криминалнопсихологични изследвания по досъдебни
производства и във връзка с оперативно-издирвателната дейност на
МВР (чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3);
- държавни служители, чийто статут се урежда със Закона за
държавния служител (ЗДСл) (чл. 142, ал. 1, т. 2 и ал. 4);
- лица, работещи по трудово правоотношение, чийто статут се
урежда при условията и по реда на КТ и на ЗМВР (чл. 142, ал. 1, т. 3
и ал. 5).

се 1. Предложената редакция не
съответства
на
правното
основание за издаването на
наредбата по чл. 187, ал. 9 от
ЗМВР. Предложението е за
промяна в ЗМВР.
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Съобразно тези законови разпоредби в МВР работят два вида
държавни служители, статутът на които се урежда с отделни
нормативни актове – ЗМВР и ЗДСл. Законовата делегация за
издаване на проектната наредба се съдържа в ЗМВР и нейните
разпоредби следва да намират приложение единствено по отношение
на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР.
Извън обхвата на наредбата остават държавните служители по чл.
142, ал. 1, т. 2 от ЗМВР, като спрямо тях се прилагат разпоредби на
други нормативни актове идентични по обхват с разпоредбите на
Наредбата (ЗДСл, КТ и др.).
Предвид изложеното и за избягване на възможност за противоречиво
тълкуване е необходимо поясняване на предметния обхват на
наредбата, чрез внасяне на изрична яснота за кръга държавни
служители, чийто положен труд тя регулира, като текстът бъде
прецизиран за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от
ЗМВР.
Възможно е след поясняване предметния обхват на проектната
Наредбата, сравнявайки го с обхвата на законовата делегация за
нейното издаване, да се достигне до извод за стесняване приложното
поле на Наредбата и да е необходимо прецизиране на съответните
текстове в ЗМВР.
2. В чл. 3 да се създаде ал. 3:
2.
Не
„(3) При сумирано изчисляване на работното време нощните часове приема.
се превръщат в дневни с коефициент „1“.“.
Мотиви:
За разлика от общата трудовоправна уредба в чл. 140, ал. 1,
изречение второ от КТ, която предвижда, че „Нормалната
продължителност на работното време през нощта при 5-дневна
работна седмица е до 7 часа“, специалната разпоредба на чл. 187, ал.
1 от ЗМВР гласи, че „Нормалната продължителност на работното
TABL

се 2. Разпоредбата на чл. 187, ал. 1 и
ал. 3, изр. 4 от ЗМВР ясно
разписва продължителността на
дневния и нощния труд, от което е
видно и какво е тяхното
съотношението.
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време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа
седмично при 5-дневна работна седмица.“, респ. чл. 187, ал. 3 от
ЗМВР конкретизира, че „При работа на смени е възможно
полагането на труд и през нощта между 22,00 и 6,00 ч., като
работните часове не следва да надвишават средно 8 часа за всеки 24часов период.“
Допълнителен, но много съществен аргумент от практическо
естество, са водените през последните години многобройни
граждански дела от страна на служители от структурите на МВР,
които през 2019 г. достигнаха своеобразен пик по своя брой в цялата
страна. По тези дела, поради липсата на изрична разпоредба в ЗМВР
или в подзаконовата нормативна уредба, за нормалната
продължителност на работното време през нощта и за размера на
такъв коефициент, съдилищата масово (в преобладаващото
мнозинство от случаите) прилагат по аналогия общото трудово
законодателство и признават превръщането на нощните часове в
дневни чрез умножаване с коефициент 1,143, изведен от
разпоредбата на чл. 9, ал. 2 на НСОРЗ и присъждат съответен
увеличен размер на възнаграждението за положен нощен труд,
спрямо полученото от служителите възнаграждение. Подобна
преобладаваща съдебна практика води като резултат от финансова
страна до осезаемо обременяване бюджета на МВР за заплащане на
средства, които не са предвидени, заедно със заплащане на лихви,
съдебни разноски за заключения на вещи лица и адвокатски
хонорари.
3. В чл. 14, ал. 2 съюзът „и“ се заличава, а накрая се поставя запетая 3. Приема се.
и се добавя „както и на служителите от Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“.
Мотиви:
Това допълнение се предлага по следните съображения:
TABL
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При прилагането на чл. 14, ал. 3 за изготвянето на графиците за
организиране на работните смени възникват затруднения, тъй като
на практика при смени с продължителност различна от осем часа
(12-часови и 24-часови) не винаги е възможно сборът от работните
часове по графика на служителя за тримесечен период, да е равен на
нормата за продължителност на работното време, определена в чл.
14, ал. 4. Когато нормата на служител не е кратна на
продължителността на една смяна (12-часова или 24-часова), остават
два варианта за организиране на работните смени – служителят да
отработи 4 (8) или 8 (16) часа по-малко от определената му норма
или служителят да отработи 4 (8) или 8 (16) часа повече от
определената му норма.
Член 24, ал. 3 от проекта на Наредбата предвижда, че ако
отработените часове от служителя, които в края на тримесечния
период са повече от часовете, определени съгласно чл. 14, ал. 4, изр.
второ, се компенсират като труд извън редовното работно време, а
съгласно чл. 28, ал. 1 „когато в края на отчетния период
отработените от служител, работещ на смени часове по графика са
по-малко от часовете, определени по реда на чл. 14, ал. 4, изр. второ,
за недостигащите часове се счита, че служителят е отработил
нормата за съответния отчетен период, с изключение на случаите на
виновно неявяване на работника или служителя на работа.“
Когато сборът от работните часовете по график по чл. 14, ал. 3 са помалко от нормата за продължителност на работното време, органите
за пожарна безопасност и защита на населението ще се окажат в
състояние на недокомплект и ще се затрудни изпълняването на
дейностите на ГДПБЗН-МВР.
Когато работните часове в графика са повече от нормата за
продължителност на работното време, няма да може да се спази
изискването на чл. 14, ал. 3, съгласно което сборът на работните
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часове по графика на служителя за отчетния период не трябва да е
по-голям от нормата, определена по чл. 14, ал. 4.
Целта на предложението е от една страна да се осигури необходимия
числен състав за осъществяване на пожарогасителна и спасителна
дейност, а от друга страна да не се допуска предварително в
графиците да се залага полагането на извънреден труд.
4. В чл. 27 да придобие следната редакция:
4.
Не
„Чл. 27. Когато служител, работещ на смени през целия или през приема.
част от отчетния период е ползвал отпуск, независимо от
продължителността и вида му, нормата за продължителност на
работното му време се преизчислява, като от броя на работните дни
по календар се изваждат съответните дни отпуск, разрешени в
работни дни по календар.“.
Мотиви:
В мотивите към проекта на Наредбата е посочено, че разпоредбите
на чл. 27 и 28 от проекта регламентират аналогични правила,
въведени в общото трудово законодателство с нормите на чл. 9б и 9в
от НРВПО. Тя е синхронизирана по отношение на сумираното
изчисляване на работното време с Наредбата за паричните
обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
(НПОПДОО) в резултат на което е постигнато равновесие между
положен труд и заплатено възнаграждение. Постигнат е синхрон
между трудовоправната уредба в чл. 9б, ал. 3 от НРВПО и подхода,
възприет в областта на осигурителното право в чл. 34, ал. 1 от
НПОПДОО, а именно паричните обезщетения за временна
неработоспособност се изплащат за работните часове по графика на
лицето, включени в периода на временната неработоспособност, в
отпуска за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5годишна възраст.
Въвеждането на аналогични разпоредби от НРВПО в Наредба за реда
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се 4. Предложението не съответства
със заложения принципи на
отчитане на работното време при
работа на смени, въведени в
общото трудово законодателство.
Предложената редакция не отчита
факта, че при ползване на отпуск
за временна неработоспособност,
който се издава в календарни дни,
ще се намалява нормата за
отчетния
период
съгласно
работните дни по календар, без да
бъде взет предвид броят часове по
график, които служителят е
следвало да отработи.
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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 МВР е свързано с въвеждането и на другите
относими общи правила в трудовото и осигурителното
законодателство с цел гарантиране на трудовите и осигурителни
права на служителите.
5. В чл. 28 думите „работника или“ да се заличава.
5. Приема се.
Мотиви:
Наредбата се прилага само за служители по служебно
правоотношение – държавни служители, но не и по отношение на
служители по трудово правоотношение с МВР.
6. В чл. 31, ал. 2 след числото 26 да се добави „и по реда на чл. 33“.
6.
Не
се
Мотиви:
приема.
Командироването за изпълнение на служебни задължения може да
включва отработено време между 22,00 и 06,00 ч., както и труд по
време на официални празници.
7. В Приложение № 5 към чл. 32, ал. 1 се правят следните изменения: 7. Приема се.
наименованието „КНИГА за записване на държавните служители,
които работят на смени, полагат дежурства, труд по време на
разположение и труд извън редовното работно време на основание
чл. 20“ се заменя със „СПЕЦИАЛНА КНИГА“.
Мотиви:
Предложените изменения произтичат от необходимостта за
отстраняване на допуснатата очевидна техническа грешка, при която
механично е възпроизведен текст от Приложение № 4 към чл. 25, ал.
4.
Текстът в Приложение № 5 към чл. 32, ал. 1 трябва да придобие
идентичност с текста на делегиращата норма - чл. 32, ал. 1 от
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6. Възприета е изцяло нова
редакция на чл. 31, ал. 2 , като с
цел да бъде избегнато объркване
при отчитането на труда, положен
по време на командироване е
заличена и препратката към чл. 26.
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Наредбата.
8. В Приложение № 7 към чл. 34, ал. 1 се правят следните изменения: 8. Приема се.
в наименованието на протокола думите „чл. 35, ал. 1“ се заменя с
„чл. 34, ал. 1“.
Мотиви:
Предложението цели отстраняване на допуснатата очевидна
техническа грешка и идентичност с делегиращата норма - чл. 34, ал.
1 от Наредбата.
9. В чл. 35, ал. 3 от проекта на Наредбата е посочено, че за 9.
Не
се 9. Предложението е за промяна в
служителите, работещи на ненормиран работен ден, положеният приема.
ЗМВР.
труд извън редовното работно време в работни дни се компенсира с
допълнителен платен годишен отпуск, съгласно чл. 189, ал. 1, т. 3 от
ЗМВР като размерът на отпуска се определя със заповед на
ръководителите по чл. 11 от проекта на Наредбата.
От така предложения текст на чл. 35, ал. 3 не е ясно по какъв начин
положените часове труд, извън редовното работно време се
преизчисляват в допълнителен платен годишен отпуск – например 8
часа (от приложение № 2 към чл. 25, ал. 1 на Наредбата) равни ли са
на един ден допълнителен платен годишен отпуск. В текста на чл.
35, ал. 3 от проекта на Наредба следва да се конкретизира начинът,
по който положените часове труд извън редовното работно време се
преизчисляват в допълнителен платен годишен отпуск или да се
посочи, че по аналогия със Закона за държавния служител, за
изпълнение на задълженията извън редовното работно време всички
служители ползват допълнителен платен годишен отпуск в размер до
12 дни. Регулирането на този вид допълнителен платен годишен
отпуск в подзаконовата уредба е свързано по необходимост с
изменение и на ЗМВР, като в чл. 187, ал. 5 се разграничи дали този
отпуск компенсира част от работата извън редовното работно време
до 280 часа годишно и каква точно част (12 дни по 8 часа равни ли са
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на 96 часа), и се посочи остатъка, който се компенсира с
възнаграждение за извънреден труд.
10. В проекта на Наредбата е необходимо да се въведат конкретни 10.
Не
разпоредби за отчитането на отработеното време на служители, приема.
работещи на смени при командироване – обучение с откъсване от
работата, състезания, участие в учения, участие в конкурс и др.

TABL

се 10. Не е направено конкретно
предложение.

