МОТИВИ
по проект на Наредба за условията и реда за формиране на допълнително
възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност
на служителите в Министерството на вътрешните работи

1. Причини, които налагат приемането на акта:
Проектът е изготвен във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона
за Министерството на вътрешните работи (обн. ДВ, бр. 81 от 2016 г.). С проекта на
наредба се определят условията и редът за формиране на допълнително
възнаграждение за постигнати резултати (ДВПР) в служебната дейност на служителите
по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи
(ЗМВР).
2. Цели, които се поставят:
Целта на проекта е определяне на условията и реда за формиране на ДВПР в
служебната дейност на служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 от ЗМВР.
Съгласно предложения в проекта модел, формирането на ДВПР в служебната
дейност се извършва на шестмесечен отчетен период на база 1.) оценяване на
резултатите от дейността на структурите по чл. 37 от ЗМВР и 2.) оценяване на
постигнатите от служителите резултати (индивидуална оценка), като всяко от двата
вида оценяване (на колективно и индивидуално ниво) се извършва по четири обективни
критерия.
Оценяването на дейността на структурите по чл. 37 от ЗМВР е обвързано
основно с отчитане изпълнението на дейностите от Управленския план за дейността на
МВР за съответната година и на други планове и програми, свързани с изпълнението на
основни политики и приоритети на министерството, затова и въведените шестмесечни
периоди на отчитане на постигнатите резултати съвпадат с изготвянето на
шестмесечните и годишните отчети-анализи на структурите за извършената от тях
дейност.
Съобразно отчетените, постигнати резултати на ниво структура, съответният
ръководител на структура по чл. 37 от ЗМВР предлага оценка по всеки един от
критериите, като крайната оценка на резултатите от дейността на тази структура се
формира като средноаритметична стойност от поставените оценки по всеки един от
критериите. Така получената оценка на структурата се съгласува с главния секретар на
МВР, административния секретар на МВР или ресорния заместник-министър на
вътрешните работи и се утвърждава от министъра на вътрешните работи.
Поставената на съответната структура оценка се явява ключова и решаваща при
определянето на:
- индивидуалната оценка на ръководителя на структурата по чл. 37 от ЗМВР и
неговия заместник, които автоматично получават оценката на структурата, която
ръководят;
- сумата за ДВПР за съответната структура;

- максималния индивидуален размер на ДВПР за един служител в структурата
съобразно заеманата от него длъжност (ДСВО, ДССО или ЛРТП).
Поставената по този начин оценка на съответната структура влияе и определя
разполагаемата сума за ДВПР за съответната структура, като индивидуалният размер
на ДВПР за получена най-висока индивидуална оценка „6” не надвишава максималния
индивидуален размер на ДВПР, определян със заповедта на министъра на вътрешните
работи по чл. 179, ал. 2 от ЗМВР. Целта е от една страна да се насърчава конкуренцията
между структурите за постигане на по-високи резултати в дейностите, които
осъществяват, а от друга страна - да се повиши съпричастността и припознаването на
самите служители на МВР с основните цели, дейности, задачи и ценности на
организацията, както и да ги стимулира към постигане на по-високи резултати не само
на индивидуално, но и на колективно/екипно ниво.
Отчитането на резултатите, постигнати от отделния служител, на които се
поставя индивидуална оценка и се определя индивидуалния размер на ДВПР, се
извършва от прекия ръководител по следните четири критерия - обем, качество на
извършената работа; спазване на определените срокове за изпълнение и принос за
изпълнение на общите задачи.
Със заповедта на министъра на вътрешните работи по чл. 179, ал. 2 от ЗМВР се
определя база, т. нар. максимален индивидуален размер на ДВПР, въз основа на който
се формира максималната сума за ДВПР за дадена структура. Поставената на
структурата оценка определя крайната сума за ДВПР за структурата (при оценка при
оценка „6” - 100 % от максималната сума, при оценка „5” - 80 % от максималната сума,
при оценка „4” - 50 % от максималната сума и при оценка „3” - 30 % максималната
сума за ДВПР за структурата за отчетния период. Когато дадена структура е получила
по-ниска оценка за резултатите от дейността си, това ще доведе и до по-нисък
индивидуален размер на ДВПР за служителите от тази структура.
Предвидено е ДВПР да се изплаща само при получени индивидуални оценки за
постигнати резултати 6, 5 и 4 (при скала на оценяване от 6 до 3 в низходящ ред), като
при оценка „6” - 100 % от базата, при оценка „5” - 70 % от базата и при оценка „4” - 40
% от базата. При получена най-ниска оценка „3”, ДВПР не се изплаща на съответния
служител.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Издаването на наредбата не води до необходимост от допълнителни финансови
и други средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
Обективно оценяване, стимулиране и конкуриране за постигане на високи
резултати в служебната дейност, както от структурите по чл. 37 от ЗМВР, така и от
отделния служител в МВР.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

С проекта не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради
което не е изготвена таблица за съответствие с европейското право.

