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 условията и
реда за изплащане на обезщетенията по глава единадесета от Закона за Министерството на вътрешните работи
№
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Приети/
неприети
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Никъде в проекта на Наредба не се Не се приема.
прави разделението, което да открои ясно кои
обезщетения се дължат на държавните служители по
ЗМВР и на работниците и служителите по трудови
правоотношения. Това се отнася и до заглавията на
разделите в НУРИО - не проследяват системно къде се
третират обезщетения само за държавните служители по
ЗМВР и къде и за двете категории служители (например
раздел III урежда правила само за държавните
служители и това личи от заглавието му, както и раздели
II и IV. но това не личи от заглавията им). Необходимо е
текстът на проекта да се прецизира като е належащо да
се систематизират и обединят в отделен раздел
обезщетенията, които се дължат само на държавните
служители по ЗМВР и в друг тези, които се дължат и на
работниците и служителите в МВР. Към настоящия
момент е необходим внимателен прочит и на ЗМВР и на
НУРИО. за да се установи, че макар НУРИО да твърди в
чл. 2, ал. 1, че обхваща обезщетенията на държавните
служители по ЗМВР и на работниците и служителите в
МВР, извън общите положения само чл. 8, чл. 20 и чл.
26 уреждат правила за получаване на обезщетения и от
работещите по трудови правоотношения в МВР.
Подобно разбъркване води след себе си субективни
тълкувания и създава възможност за опорочаване
прилагането на правилата в Наредбата.
МОТИВИ:
2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Излишно е обособяването на Приема се.
Бележки

Мотиви
Единственото обезщетение, което се дължи
съгласно Закона за Министерството на
вътрешните работи (ЗМВР) и следва да бъде
регламентирано в Наредбата, е обезщетението по
чл. 238 от ЗМВР. Предвид това не е необходимо
системното разделяне на разпоредбите в
Наредбата в отделни раздели, в зависимост от
статута на служителите.
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разпоредбите за сроковете за изплащане на
обезщетенията в отделен раздел II.
МОТИВИ: На първо място не всички срокове са
изчерпани в раздела, а някои правила са повторени на
систематичното им място (чл. 9 и чл. 22, ал. 3). В чл. 241
от ЗМВР не се вижда допускане на делегация с наредба
да се определят сроковете за изплащане на
обезщетенията по глава XI, които не попадат в обхвата
нито на условията за изплащане, нито на реда за
изплащане, а са регламентирани със законови
разпоредби.
3. ПРЕДЛОЖЕНЕ: Основен недостатък в проекта е Приема се.
повтарянето на разпоредбите от закона, без каквото и да
било регламентиране на приложението им
МОТИВИ: В нарушение на чл. 44, ал. 1 от Указ № 883
от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните
актове (ЗНА), тъй като възпроизвеждането на
разпоредби на закона в подзаконов акт може да се
извърши само по изключение, а не чрез пълно повтаряне
с препращащи норми към разпоредбите на ЗМВР. Както
беше посочено, налице е дори повтаряне на текстове на
самия проект: чл. 22, ал. 3 повтаря чл, 9, чл. 21. ал. 2, с
малка добавка повтаря напълно излишно текста на чл.
21, ал. 1, т. 4. Буквално възпроизвеждане на законови
текстове може да се установи в следните разпоредби от
проекта на Наредба: чл. 6, чл. 10, ал.1; чл. 10, ал. 2; чл.
10, ал. 3; чл. 14; чл. 18, ал. 1; чл. 18, ал. 2; чл. 18, ал. 4;
чл. 20, ал, 4; чл. 22, ал, 1; чл. 22, ал. 2; чл. 25, ал. 1, чл.
25, ал. 2; чл. 26. Като се има предвид, че целият проект
има 26 члена, копираните 14 законови разпоредби
изглежда да преобладават.
4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ: В някои случаи, проектът на Приема се.
Наредба излиза извън рамките на делегацията на чл. 241
от ЗМВР.
МОТИВИ: Това е в нарушение на чл. 12 ЗНА, който
TABL
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изисква актът по прилагане на закон да урежда само
материята, за която е предвидено да бъде издаден.
Например в чл. 15, който определя размера на
обезщетението по 234, ал. 6 от ЗМВР, дописвайки
закона. Последният само посочва, че обезщетението се
дължи на преживелия съпруг, децата и родителите на
починалия държавен служител по ЗМВР, а в проекта за
наредба се определя размера му: „разделя се по равно“,
без това да е посочено в закона. Това е нарушение на
ЗМВР и ЗНА. Тъй като делегацията на закона е в
наредба да се установят условия и ред за изплащане на
тези обезщетения, то самият закон трябва да уреди
размера на това обезщетение.
Същото се отнася и до разпоредбата на чл. 23, ал. 2 във
вр. с ал. 1. Член.от 236, ал. 1 и 2 ЗМВР регламентират
правото на обезщетение, а чл. 236. ал. 3 от ЗМВР и на
компенсиране
на
транспортните
разходи
при
преместване. В противоречие на закона в чл. 23. ал. 2
посочват, че транспортните разходи за преместване се
ограничават до стойността на билета за пътуване на
всеки член от семейството с икономична класа на БДЖ.
На първо място, наредбата не трябва да регламентира
размера, а само реда и условията за изплащането им. На
второ място, става дума за разходи за преместване (по
ЗМВР), а не за пътуване, както е посочено в проекта и
билета за пътуването на един човек не може да
компенсира разходите по преместването на багажа му.
Друго противоречие на проекта на Наредбата със ЗМВР
е липсата на текст, отразяващ особеното правило на чл.
235. ал. 4 от ЗМВР на систематичното му място.
Наличието му в закона е достатъчно основание да не се
прилага предвиденото в чл. 10. Съгласно чл, 234, ал. 3 от
ЗМВР,
обезщетението
при
прекратяване
по
здравословни причини при прослужено време по-малко
от 10 години е в размер на 10 месечни възнаграждения, а
TABL
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не както е посочено в чл. 13. т. 10 - не по-малък от 10
месечни
възнаграждения.
Освен
недопустимото
повтаряне на законовия текст без доуреждането му,
незаконосъобразно е наредбата да съдържа норми, които
му противоречат. Размерът на обезщетението е
фиксиран и не подлежи на преценка от компетентния
орган, независимо че предвиденият в проекта на
наредбата размер е по-благоприятен.
5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Текстът на чл. 2, ал. 2 проекта на
Наредба е неясен и следва да бъде редактиран .документ от съответната банка за информация на
банковата сметка, по която да бъде извършен превода
до съответния ръководител. има нужда от редакция, за
да бъде годен за прилагане.
МОТИВИ: Редакцията е необходима, за да се избегне
най-малко смисълът, че преводът се извършва до
съответния ръководител, а не до съответния правоимащ.
6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Срокът за плащане на
обезщетението по чл. 7 проекта на Наредба би трябвало
да тече от влизането в сила на акта, с който уволнението
е признато за незаконно, а не от момента на встъпване в
длъжност или отказа за встъпване.
МОТИВИ: Обезщетението по ЗМВР се дължи заради
незаконното уволнение, независимо от предвиденото в
което и да било подзаконов акт, а не заради встъпването
в длъжност или отказа за встъпване след като
уволнението е признато за незаконно;
7. ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Срокът по чл. 8, подобно на този по
предходната точка, трябва да тече не от получаване на
заповедта на ръководителя по чл. 37 от ЗМВР. а от
момента на настъпване на фактическия му състав, а
именно - заявяване на воля за получаването на
обезщетението
с
приложени
доказателства
за
установяване на обстоятелствата по чл. 20. ал. 3, т. 1 и 2.
8. ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Неточно е и предвиденото в чл. 19,
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Приема се.

Не се приема.

Член 7 от проекта на Наредба ще отпадне.

Не се приема.

Член 8 от проекта на Наредба ще отпадне.

Приема се.
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ал. 1, т. 3 от проект на Наредба, че служителят трябва да
предостави информация за осигурителния доход, върху
който е осигуряван за фонд „Пенсии“ за времето на
незаконното уволнение.
МОТИВИ: Трябва да се има предвид, че чл. 237, ал. 1 от
ЗМВР установява, че обезщетението е в размера на
разликата между получаваното преди незаконното
уволнение възнаграждение и възнаграждението (а не
осигурителния доход за фонд „Пенсии“) на по-ниско
платената работа. Т.е. ако лицето е работило например
по граждански договор или като самоосигуряващо се
лице, неговият осигурителен доход, според ЗМВР, не
трябва да се приспада от обезщетението за незаконното
му уволнение.
9. ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Неправилно е и предвиденото в чл. Не се приема.
19, ал. 2, че обезщетението се изплаща след изготвянето
на справка.
МОТИВИ: Обезщетението се дължи от влизане в сила на
решението за отмяната на незаконното уволнение и
дължимостта му не може да се постави в зависимост от
сбъдване на някакви административни работи.
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Чл. 19, ал. 2 от проекта на Наредба урежда реда
(процедурата) за изплащане на обезщетението, а
не срока за това.

