СПРАВКА
за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за
нормативните актове на документи относно проект на Инструкция за допълнение на Инструкция № 8121з-1244 от 14 октомври 2015 г. за
наблюдението на държавната граница на Република България, специфичната охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна
сигурност в обществените зони и периметъра на летищата и прилагане на компенсиращи мерки (обн., ДВ, бр. 83 от 2015 г.)

№

1.

Подател

СФСМВР

Бележки/ Предложения/ Констатации
НЕ ПРИЕМАМЕ и категорично се противопоставяме на
предлаганото изменение и допълнение.
Мотиви:
Възлагането на изпълнението на задачи, произтичащи от длъжностна
характеристика за длъжност, различна от заеманата от конкретен
служител, предполага обучение и подготовка за специфични
служебни дейности, различни от описаните в основната длъжностна
характеристика. Нищо не гарантира, че служители от други
направления на дейност в ГДГП са преминали обучение и имат
необходимата подготовка за пълноценно изпълнение на задачи,
свързани с дейността по наблюдение на държавната граница на
Република България, специфичната охранителна дейност за участие
в мерките за постигане на летищна сигурност в обществените зони и
периметъра на летищата и прилагане на компенсиращи мерки.
От една страна това би могло да бъде предпоставка за допускане на
грешки, някои от които - с възможни тежки последствия.
От друга страна, подобно възлагане би означавало, че от служителя
се изисква да има знания и умения, надхвърлящи изискванията на
длъжностната характеристика за заеманата от него длъжност, без

Приети/
неприети
Не се приема.

Мотиви
Със създаване на нова ал. 3 в чл. 6 от
Инструкция № 8121з-1244 от 14
октомври 2015 г. ще се разпише
възможност
наблюдение
на
държавната граница и специфична
охранителна дейност като част от
наблюдението на границата да може
да се осъществява от полицейски
органи на ГДГП и от други
направления на дейност, за които е
издадена заповед за възлагане на
функции от директора на ГДГП.
Предвид факта, че това са гранични
полицаи, то те са преминали
съответните
обучения,
имат
необходимата
подготовка
и
са
запознати с изискванията и дейностите
в областта на граничния контрол,
поради което от тези служители няма
да се изискват знания и умения,

това по никакъв начин да се отразява на основното месечно
възнаграждение и допълнителните възнаграждения по чл. 178, ал. 1,
т. 2, 4 и 5 от ЗМВР.
СФСМВР счита, че подобно възлагане на задачи би могло да се
приеме за допустимо единствено по изключение и за най-кратък срок
и то при условие за адекватни във връзка с това допълнителни
възнаграждения по чл. 178, ал. 1, т. 2, 4 и 5 от ЗМВР. Предлаганото
изменение на Инструкцията обаче създава условия това да се
превърне в обичайна практика, което считаме за недопустимо.
ПРЕДЛАГАМЕ предложеното с обсъждания проект изменение и
допълнение на Инструкция № 8121з-1244 от 14 октомври 2015 г.
да не се приема и осъществява.

надхвърлящи
изискванията
на
длъжностната
характеристика
на
заемана
от
тях
длъжност.
Съображенията на СФСМВР относно
липсата на подготовка за възлаганата
дейност са несъстоятелни поради
факта, че общото и при двете
длъжности
е
необходимата
първоначална
професионална
подготовка, но за полицаите на ГКПП
допълнително
се
изисква
и
квалификация,
свързана
с
чуждоезикова
подготовка
и
компютърна грамотност.
По
отношение
аргументите
в
становището относно ограничаване
срока за възлагане на функции следва
да се има предвид, че в чл. 13, ал. 3 от
Инструкция № 8121з-813 от 9 юли
2015 г. за реда и организацията за
осъществяване
на
граничните
проверки на граничните контролнопропускателни пунктове е разписан
аналогичен текст, който позволява
гранични проверки да се извършват и
от гранични полицаи от други
направления на дейност в ГПУ, без да
са предвидени подобни условия.

Съобразяването със становището на
СФСМВР в тази му част би довело до
неравнопоставеност
между
тези
служители, за които е приложима
цитираната норма и тези, който ще
попаднат в обхвата на предложената
нова ал. 3 на чл. 6 от Инструкция №
8121з-1244 от 14 октомври 2015 г. Що
се касае до поставеното на финала на
писмото условие за заплащане на
допълнителни възнаграждения, то
същото е свързано с обществени
отношения, които не са предмет на
уредба в настоящата инструкция, като
за
посочените
в
предлаганата
разпоредба служители се прилагат
общите правила.

