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 изменение на
Заповед № 8121з-156/05.02.2020 г. 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, изменена със заповед № 8121з-1013/15.09.2020 г.
(обн., ДВ, бр. 13 от 2020 г., изм., ДВ, бр. 85 от 2020 г.)
Приети/
№
Подател
Бележки
Мотиви
неприети
1. Синдикална федерация на По проекта на Заповед предлагаме т. 1 да придобие следната Не се приема.
Направеното предложение 0,07
служителите в МВР – редакция:
на сто от минималната работна
предоставено е становище „1. В точка 4 числото „0,20 лв.“ се заменя с „0,07 на сто от
заплата е 0,46 лв./час и изисква
№ 812100-17624/17.11.2021 минималната работна заплата, установена за страната.“.
допълнителни
финансови
г. на електронната поща на Така текстът на т. 4 от Заповед № 8121з-156 от 2020 г. ще
средства.
дирекция
„Правно- придобие следния вид:
Към настоящия момент в
нормативна дейност“ на „4. Размерът на допълнителното възнаграждение за времето на
проектобюджета на държавата за
16.11.2021 г.
разположение за всеки час или част от него е 0,07 на сто от
2022 г. няма разработен проект и
минималната работна заплата, установена за страната за
макрорамка, не е актуализирана
съответната година.“.
средносрочната
бюджетна
Мотиви:
прогноза, утвърдена с решение
Не приемаме като разумно липсата в проекта на Заповед на
на Министерски съвет, с която са
предложението, което направихме с наше писмо изх. № 602 от
определени разходните тавани на
27.10.2021 г. (вх. № 457600р-3540/28.10.2021 г. по описа на
първостепенните разпоредители
МВР) относно определяне на размера на това допълнително
с бюджет за 2022 г., съответно
възнаграждение.
2023 г. и 2024 година.
В мотивите към проекта на Заповед е отбелязано, че
В тази връзка, не са утвърдени
финансовите средства за предложеното увеличение са налични
параметрите на бюджета на МВР
в утвърдените средства по показател „Персонал“ по бюджета
за
2022
г.
като
липсва
на МВР за 2021 г. Поради липса на достатъчно яснота, в тази
информация какви ограничения
връзка желаем да получим отговори на следното:
ще бъдат заложени за 2022 г. и
1. Какъв е размерът на сумата в бюджета на МВР за 2021 г. до
всяко поемане на ангажимент,
момента за това допълнително възнаграждение?
което изисква допълнителен
2. Поради липсата на утвърден бюджет за 2022 г. предвиденото
финансов ресурс, излага на риск
увеличението само за месец декември 2021 г. ли ще е или и за
финансовото изпълнение на
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следващата 2022 г.?
3. Ще има ли нужда от допълнителни средства за бюджета през
2022 г. и ако да колко?
4. По какъв начин се гарантира, че в бюджета за 2022 г. ще са
налични средства за това увеличение?
5. Предвидени ли са и как са осигурени средства за тях?
Не веднъж през последните 4-5 години сме апелирали към
определяне на размер за почасово заплащане на това
допълнително възнаграждение, отговарящ на икономическите
условия в страната. Положително е, че е обърнато внимание и е
осъзната необходимостта да бъде променена /повишена/
определената преди година символичната сума от 0,20 лв. за
това допълнително възнаграждение. Няма как обаче да
приемем, че предложената сума от 0,35 лв. е адекватна като
размер на икономическите условия в страната. Размери като
действащия и предложения в проекта на Заповед, определяме
все още като унизително и обидно отношение към служителите
поставяни в условията на непряка служебна ангажираност,
каквото е времето на разположение. Предложената сума от 0,35
лв. е изостанала значително като размер спрямо
икономическата обстановка в държавата /растеж на доходите,
цени и разходи/. Припомняме, че точно такъв размер бе
определен със Заповед № 8121з-791/28.10.2014 г. за период от
2014 г. до месец юни 2015 г. – почти преди 8 години. Тогава
този размер имаше логическа връзка с разходи и доходите в
него период, но не така изглежда 8 години след това. Като се
има предвид тази ретроспекция и съдържанието на мотивите
относно финансовите средства, то се налага изводът, че в края
на 2021 г. финансовите възможностите на МВР и осъзнаването
за промяна на сумата са достигнали нивото, което е било в края
TABL

бюджета.
Няма нормативно основание за
обвързване на това допълнително
възнаграждение с минималната
работна заплата, поради факта,
че когато тя се коригира не се
увеличават
средствата
по
показател „Персонал“.
Обвързване на допълнителното
възнаграждение с размера на
минималната работна заплата
при всяка актуализация на МРЗ
би
изисквало
допълнителен
финансов ресурс, който не е
разчетен по бюджета на МВР.
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на 2014 г., а това няма как да е удовлетворяващо. Предвид това
и с цел устойчиво определяне на адекватен на икономическите
условия в страната размер за почасово допълнителното
възнаграждение за време на разположение предлагаме размерът
на тази сума да бъде определен чрез обвързване с размера на
социално измерим критерий, какъвто е определената за
съответната година минималната работна заплата за страната,
като бъде част спрямо него. По този начин ще се постигне
яснота и логика относно определяне на размера, както и
индексация на същия спрямо социално измерим критерий за
страната и ще намали социалното напрежение в МВР.
Предложеното от нас като съотношения от размера на
минималната работна заплата е балансиращ между
икономическата ситуация и възможностите на годишния
бюджет на МВР. Приемането на предложението ни би
постигнало синхрон с икономическите условия в страната като
доходи, цени и разходи и очакванията на служителите
попадащи в обхвата на непряка служебна ангажираност,
каквото по своя характер е времето на разположение, като се
има предвид, че то е свързано с 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, а тези обстоятелства се отразяват на
пълноценното възстановяване и мотивацията. Определяне на
адекватен на икономическите условия в страната размер за
почасово допълнителното възнаграждение за време на
разположение е пряко свързано с осигуряване на справедливи и
достойни условия на труд на служителите в МВР.
TABL

2.

Nikol2000 – коментарът е
направен на Портала за
обществени консултации на
18.11.2021 г.

TABL

Това е добре за работещите в тази сфера. По повод на това Не се приема.
изменение смятам, че и в други администрации трябва да бъде
направено такова. Промяната може да бъде внесена в
наредбите, с които работят. Това са: Наредба за структурата и
организацията на работната заплата и Наредба за заплатите на
служителите в държавната администрация. В тях сумата за
заплащане на разположение е не по-малко от 0,10 лв. Редно е
този минимум на заплащане да се увеличи!
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Предложението е извън предмета
на обсъждания проект на
Заповед.

