С П Р А В К А- Т А Б Л И Ц А
за отразяване становищата, получени при обсъждане по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на 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
№

Приети/
неприети
Не се приема.

Подател

Бележки

1.

Ivo – коментарът е
направен на Портала за
обществени консултации
на 03.01.2020 г.

До кога
0,10 лв. на час за времето на разположение е подигравка със
служителите. Има такива които са по 2 човека и са на
разположение по половин месец - не може да разполага с
времето си или спокойно да излезе със семейството си или с
приятели, денонощно трябва да е готов да отиде и да работи за
15-20 лв. месечно. Времето на разположение трябва да е не помалко от 0.25 лв. на час.

2.

Пенчо – коментарът е Нощният труд трябва да се плаща поне по 2 лева. Освен това Не се приема.
направен на Портала за трябва и да се преизчислява с коефициент – 0,143.
обществени консултации
на 03.01.2020 г.

3.

Национален полицейски
синдикат в България –
предоставено е становище
на електронната поща на
Портала за обществени
консултации на 03.01.2020
г. и е препратено и на
електронната поща на
дирекция
„Правнонормативна
дейност“
(ДПНД) на 06.01.2020 г.

Считаме, че при обсъждане на бюджета на министерството за Приема се
2021 год., би следвало да се обсъди възможността за принцип.
увеличаване на размера на възнаграждението за времето на
разположение, което ще допринесе за допълнителната
мотивация на служителите на МВР и ще ги предпази от
възможни злоупотреби от страна на ръководителите на
структури по чл. 37 от Закона за Министерството на
вътрешните работи (ЗМВР).
Припомняме Ви, че регламентирането на заплащането на
извънредния труд в ЗМВР, което съгласно проекта на
Заповедта ще бъде 0,10 лв./на час, бе по настояване на нашата

Мотиви
Предложението
изисква
разходването на допълнителни
финансови средства, които не са
осигурени
по
показател
„Персонал“ по бюджета на МВР
за 2020 г.

Предложението
изисква
разходването на допълнителни
финансови средства, които не са
осигурени
по
показател
„Персонал“ по бюджета на МВР
за 2020 г.
по

2
организация, с оглед на предоставяне на законова възможност
за неговото надграждане.
4.

peycho5 – коментарът е
направен на Портала за
обществени консултации
на 08.01.2020 г.

До кога с подигравките
Не се приема.
Считам, че заплащане от 0,10 лв. на час за времето на
разположение на всички държавни служители по чл. 142, т. 1 и
т. 2 от ЗМВР е подигравка и обидно. Солидаризирам се с Иво,
че като първа стъпка е нормално да бъде коригиран на не помалко 0,25 лв. на час.

5.

Синдикална федерация на
служителите в МВР –
предоставено е становище
на електронната поща на
дирекция
„Правнонормативна
дейност“
(ДПНД) на 29.01.2020 г.

1. По. т. 1 – нямаме бележки и предложения.
1. Приема се.
2. По т. 2 – на този етап сме съгласни с предложената сума от 2. Приема се.
1,00 лв.
Положително е, че най-после е обърнато внимание и е
предложено да бъде променена /повишена/ символичната сума
от 0,25лв. за всеки отработен нощен час или за част от него
между 22,00 и 06,00ч. за държавните служители в МВР, която е
в том размер от 01.07.2014 г. с приемане на действащия ЗМВР
(обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г. в сила от 01.07.2014 г.).
За промяна в тази посока сме апелирали не еднократно с наши
писмени становища, като сме имали предвид развитието на
икономиката, повишаването на доходите и растежа на цените,
както и факта, че нощния труд оказва неблагоприятно
въздействие върху здравето и затова законодателя е предвидил
в Кодекса на труда, 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. В тази насока бе и протестното мероприятие

TABL

Предложението
изисква
разходването на допълнителни
финансови средства, които не са
осигурени
по
показател
„Персонал“ по бюджета на МВР
за 2020 г.
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състояло се на 05.07.2019 г. в гр. София с участието на нашата
организация и сродни синдикални организации, включително
КТ „Подкрепа”
Приемаме този размер като временен и първа стъпка към
определянето на такъв, който да отговоря на съвременните
икономически условия в страната.
3. По т. 3 – нямаме предложения и бележки.
3. Приема се.
4. По т. 4 – не сме съгласни и не приемаме посочената сума от 4. Не се приема.
0,10 лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за
всеки час през който служителите ще са във време на
разположение.
Предлагаме: Сумата в предложения текст на т. 4 да бъде
променена от „0,10лв.” на 0,35лв. и текста на т. 4 да придобие
следния вид:
„4. За времето, през което държавният служител е на
разположение да се изплаща допълнително възнаграждение за
всеки час или част от него в размер на 0,35 лв.“.
Мотиви:
Сумата от 0,10лв. за това допълнително възнаграждение е в
този размер от 01.07.2014г. с приемане на действащия ЗМВР
(обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г. в сила от 01.07.2014 г.).
Тази сума е изостанала значително като размер спрямо
икономическата реалност в държавата /растеж на доходите и
цените/. В мотивите към проекта, не става ясно на каква база и
по какви критерии и как е определена точно тази сума.
Единствената логична нормативно установена връзка с нея
може да се намери в нормата на чл. 10 от Наредбата за
структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ),
(приета с ПМС № 4 от 2007 г., обн., ДВ, бр. 9 от 2007 г. в сила
от 01.07.2007 г.) – преди 12 години и половина, където е
TABL

Предложението
изисква
разходването на допълнителни
финансови средства, които не са
осигурени
по
показател
„Персонал“ по бюджета на МВР
за 2020 г.
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определено, че допълнително възнаграждение за всеки час или
част от него време на разположение е в размер не по-малък от
0,10 лв., т.е. от 01.07.2014 г. до момента (7 години и половина)
за държавните служители в МВР е определен възможния
минимум от преди 12 години. Предложеният размер е
идентичен с непроменения от 7 години и половина размер на
това допълнително възнаграждение. Той е символичен и е
обида към правоимащите служители от МВР, особено като се
има предвид, че през времето на разположение те са в хипотеза
на непряка служебна ангажираност водеща до ограничаване на
действията им и невъзможност да използват по своя воля
времето за почивка през часовете от денонощието извън
редовно установеното им работно време и да определят в тази
връзка свободно действията си. Тези обстоятелства се
отразяват и на пълноценното възстановяване.
Ето защо посочената в проекта сума е символична и
неприемлива за нас още повече на фона на икономическото
развитие и ситуация в държава членка на Европейския съюз. В
чл. 39, ал. 1 от действащия Колективен трудов договор за
лицата работещи по трудови правоотношения (ЛРТП) в МВР за
същата хипотеза е определено заплащане в размер на 0,35лв.
Разликата в двете суми е дискриминационна спрямо
държавните служители от МВР. Предложеният проект не
съдържа какъвто и да е мотив каква е причината и защо в едно
и също министерство при една и съща хипотеза за едните
служители сумата е 0,35лв., а за други едва на 0,10 лв. Това не
кореспондира нито с юридическа, нито с икономическа логика.
Предложената като размер сума не отговаря на икономическата
обстановка в страната и следва да се обмисли и приеме
адекватна на съвременните икономически условия като размер
TABL
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сума, като първа стъпка за това е да се приеме нашето
предложение за сума в размер от 0,35лв.
За нас са неприемливи обясненията през последните 6 години,
че сумата не може да се увеличи, защото няма предвидени
средства в бюджета. Мнението ни е на база липсата на какъвто
и да е индикатор за активни действия от компетентните
структури на МВР през всичките тези години. Считаме, че зад
това оправдание стоят чиновническо бездействие за сметка на
човешкия фактор.

TABL

