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 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. за
размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на
вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение (Обн., ДВ,
бр. 60 от 25 юли 2017 г. изм. и доп., ДВ, бр. 4 от 9 януари 2018 г., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2018 г. и ДВ, бр. 69 от 21 август 2018 г.).
№
1.

Подател

Бележки/ Предложения/ Констатации

Приети/
неприети
Не се приема.

Мотиви

Пенчо – направен

Нека увеличението да е с еднаква сума за всички.

Постигната е договореност със синдикалните

коментар в Портала

Защо не увеличихте на всички, освен т.н. преобразуваните,

организации

за обществени

заплатите с еднаква сума? Сега разликата между служителите със

възнагражденията с еднакъв процент.

консултации на

средно образование и тези с висше, ще стане още по-голяма.

в

МВР

за

увеличение

на

30.11.2018 г.

2.

3.

Edin it mnogoto –

Обективно най-правилното разпределение

направен коментар в

Обективно погледнато най-справедливото и правилно решение.

Портала за

Необходимо е запазването на и без това намалената разлика в

обществени

заплащането на различните позиции. Разбирам, че някои колеги

консултации на

искат да вземат повече пари от директора си или с разлика 50 лв., но

01.12.2018 г.

просто не е нормално.

Ivo – направен

Главен разследващ

коментар в Портала

Защо все още съществува „главен разследващ полицай“ при

Наредба, а е по отношение на Класификатора

за обществени

положение, че вече навсякъде има началник сектор „Разследване“ и

на длъжностите в МВР.

консултации на

същият ще взема заплата, равна на началник сектор, без да има

05.12.2018 г.

никакви отговорности, и по-голяма заплата от началниците на
районни управления.

Не се приема.

Липсва предложение.

Не се приема.

Коментарът не е направен към проекта на

4.

PAKS – направен

Предложения по НЗСДА

Не се приема.

Направените бележки са по отношение на

коментар в Портала

Предложеният за обсъждане проект на НЗСДА значително е

Наредбата за заплатите на служителите в

за обществени

подобрил документа, особено в частта на „матрицата“ на заплатите

държавната администрация.

консултации на

и максималните проценти за увеличение на ОМЗ.

07.12.2018 г.

Възразявам по текста на чл. 14, ал. 2, т. 2. Това уеднаквяване на
увеличенията ще включи със сериозна тежест размерът на
получаваната заплата в определяне на размера на увеличението й.
Въпреки създадените възможности за еднократно намаляване на
драстичните разлики в ОМЗ на служители на еднакви длъжности, те
няма да могат да се заличат, а с еднаквите увеличения при еднакви
оценки ще продължат да се задълбочават.
Предлагам в § 4 от ПЗР на наредбата да се добави текст, който да
разпореди назначените служители по реда на ПМС № 66 от 1996 г.
да се назначават по реда на чл. 107а от КТ, като техните заплати да
се определят по реда на НЗСДА. в противен случай със заплата от
560 ведно с допълнителните възнаграждения за клас тези служители
ще имат по-високи заплати от много експерти в основния щат на
администрацията.

5.

mhristov– направен

От името на голяма група служители

коментар в Портала

Чудесен проект на наредбата. Напълно справедливо и обективно

за обществени

разпределяне на средствата. Точно както беше обещано!

Приема се.

консултации на
12.12.2018 г.

6.

Директор РДПБЗН В.

1. Да се подложи на обсъждане възможността да се направи

Търново –

диференциране в заплащането за длъжностите за служители със

синдикалните

предложение, рег. №

средно образование „Началник на дежурна смяна“ и „Командир на

увеличение на възнагражденията с еднакъв

1282р-

екип“. В проекта на Наредбата е предвидено еднакво месечно

процент. При извършване на допълнително

5943/05.12.2018 г.

възнаграждение

диференциране

отговорностите,

и

за

двете

вменени

по

длъжности,

а

длъжностни

задълженията

и

характеристики

Не се приема.

Постигната е договореност на 07.12.2018 г. със
организации

на

в

МВР

възнагражденията

за

за

предложените длъжности ще са необходими

2

предполагат да има разлика в заплащането в полза на „Началник на

допълнителни финансови средства, които не

дежурна смяна“.

са предвидени в бюджета на МВР за 2019 г.

2. В проекта е предвидено, разликата в заплащането за длъжности за

Не се приема.

Постигната е договореност на 07.12.2018 г. със

служители със средно образование „Началник на дежурна смяна“

синдикалните

(„Командир на екип“) и „Старши пожарникар“ да е в размер на 10

увеличение на възнагражденията с еднакъв

лв. Сумата е символична и по никакъв начин не мотивира

процент. При извършване на допълнително

служителите да проявяват желание за преназначаване от „старши

диференциране

пожарникар“

предвид

предложените длъжности ще са необходими

задълженията, заложени в длъжностни характеристики за тях. В

допълнителни финансови средства, които не

тази връзка предлагам да се обсъди възможност за увеличаване на

са предвидени в бюджета на МВР за 2019 г.

в

по-високи

длъжности,

имайки

в

организации

на

в

МВР,

възнагражденията

за

за

разликата в заплащане.

7.

Национален синдикат

1.

Позицията

на

членовете на

НСПС

„Огнеборец“,

е

че

Не се приема.

Постигната е договореност на 07.12.2018 г. със

на пожарникарите и

предвиденият финансов ресурс от 116 090 200 лв. за увеличаване на

синдикалните

спасителите

основните месечни възнаграждения и осигурителни вноски на

увеличение на възнагражденията с еднакъв

„Огнеборец“ –

държавните служители и ЛРТП трябва да бъде разпределен с

процент.

изразено е становище,

еднаква сума между всички служители, с изключение на ЛРТП по

рег. № 812100-

§70 от ЗИД на ЗМВР (с преобразувани правоотношения).

организации

в

МВР

за

21708/05.12.2018 г.
2.

Да

се

направи

диференциация

в

основните

месечни

Не се приема.

При

извършване
на

на

допълнително

възнаграждения между длъжностите „командир на екип/отделение/”

диференциране

възнагражденията

за

и „началник на дежурна смяна”.

предложените длъжности ще са необходими
допълнителни финансови средства, които не
са предвидени в бюджета на МВР за 2019 г.

3. Да се увеличи разликата в основното месечно възнаграждение

Не се приема.

При

извършване
на

на

допълнително

между длъжностите „пожарникар-старши пожарникар“, „старши

диференциране

възнагражденията

за

пожарникар- командир на екип“, която към момента е 11 и 9 лв.,

предложените длъжности ще са необходими

което не е стимул за израстване в длъжност и поемане на

допълнителни финансови средства, които не

3

съответните отговорности.

8.

са предвидени в бюджета на МВР за 2019 г.

Синдикална

УС на МВР не приема приложения проект на Наредба за изменение

федерация на

на Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. за размера на основните

служителите в МВР –

месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1,

изразено е становище

т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и

№ 812100-

размера на началните и максималните заплати за длъжност на

21543/03.12.2018 г. и

лицата, работещи по трудово правоотношение, поради следните

812100-

причини:

21771/06.12.2018 г.

- Начинът на разпределение на средствата за увеличение на

Не се приема.

Постигната е договореност на 07.12.2018 г. със

основните месечни възнаграждения на държавните служители

синдикалните

облагодетелства

увеличение на възнагражденията с еднакъв

в

по-голяма

степен

служителите,

заемащи

длъжности с по-високо основно месечно възнаграждение.
- В действащата Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. в частта ѝ,

организации

в

МВР,

за

процент.
Не се приема.

От предложението не става ясно за кои

определяща размера на началните и максималните заплати за

длъжности се твърди, че не е извършено

длъжности на лицата, работещи но трудово правоотношение, не е

увеличение. Липсва предложение и е изказано

отразено договореното през януари 2018 г. между ръководството на

предположение не по проекта на наредба, а по

MBР и синдикалните организации в Министерството увеличение с

сега действащата наредба.

еднаква сума за всички служители увеличение на основните
възнаграждения, влязло в сила от 1 март 2018 г.
- Да се увеличи основната заплата с 40 лв. на следните длъжности:

Не се приема.

При

извършване
на

на

допълнително

1. Началник на дежурна смяна в ГДПБЗН

диференциране

възнагражденията

за

2. Главен боцман

предложените длъжности ще са необходими

3. Командир на кораб до20 бруто регистър тона

допълнителни финансови средства, които не

4. Командир на отделение

са предвидени в бюджета на МВР за 2019 г.

5. Командир на екип (ГДПБЗН)
6. Младши експерт
7. Младши разузнавач
8. Младши полицейски инспектор
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9. Младши оперативен дежурен
10. Младши инструктор
- Останалата сума от предвидените в бюджета за 2019 г. финансови

Не се приема.

При

извършване

допълнително

средства за увеличения на основните заплати на служителите в

диференциране

МВР, считано от 01.01.2019 г. – да бъде увеличаване на работните

предложените длъжности ще са необходими

заплати с равна за всички служители сума, включително и за

допълнителни финансови средства, които не

горепосочените длъжности.

са предвидени в бюджета на МВР за 2019 г.

- В този проект по отношение на лицата работещи на трудови

Не се приема.

на

на

възнагражденията

за

Началните и максимални заплати на лицата,

правоотношения, не е отразено увеличението с 81 лв. от месец март

работещи по трудово правоотношение, са

2018 г.

увеличени с 10 на сто спрямо до сега
действащите размери. Увеличението от 81 лв.
е включено в основните възнаграждения на
лицата, работещи по трудово правоотношение,
от месец март 2018 г. само по отношение на
максималните

размери

на

основните

възнаграждения на служителите и е отразено в
проекта на наредба.

9.

Синдикат на

Не възразяват на направените предложения за увеличение на

служителите в МВР –

работните заплати на служителите в МВР от 01.01.2019 г. с 10 %

изразено е становище

при предложените условия.

Приема се.

№ 81210021742/05.12.2018 г

10.

Kevin Georgiev

В чл. 2 от Наредба № 8121з-919 да се добави нова ал. 3 със следното

Не се приема.

В

наредбата са

определени размери на

kevin.georgiev@abv.b

съдържание: „Основното месечно възнаграждение на служителите,

основното възнаграждение за конкретен вид

g

упражнили правото на пенсия, е 50 на сто от основното месечно

длъжност. Правото на пенсиониране е лично

Постъпило в ДПНД

възнаграждение за изпълняваната длъжност“.

субективно право и като такова не може да

на 05.12.2018 г. по ел.

Посочени са следните мотиви:

бъде използвано като причина за намаляване

поща

1. Намаляване на социалното напрежение сред служителите,

на възнаграждението за изпълнение на същите

5

заемащи една и съща длъжност.

изисквания за заеманата длъжност.

2. Служителите, упражнили правото на пенсия, няма да са ощетени,
тъй като това са служители с голям стаж и взимат допълнително 40
% клас прослужено време.
3. Ще се постигнат целите и очакваните резултати от прилагането
на предложената Наредба.
4. По-голямата част от служителите, които взимат само заплата, ще
бъдат допълнително стимулирани за работа и постигане на повисоки резултати при изпълнени на дейностите на МВР, тъй като
самото чувство за справедливост ще бъде сериозен морален стимул
за работа във ведомството.

11.

misho99

Пропусната длъжност

Не се приема.

Длъжностите, включени в проекта на наредба,

Проектът на наредба е добър. Прави ми впечатление, че в

са съгласно утвърдените в заповед № 8121з-

Матрицата за лица, работещи по трудово правоотношение, липсва

140 от 2017 г. относно утвърждаване на

длъжността „началник отдел“ при положение, че има „директор“,

класификатор на длъжностите в МВР за

„заместник-директор“, „началник сектор“, дори „началник група“,

служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 от

т.е.

закон

ЗМВР. В този класификатор длъжността

администрацията е структурирана в дирекции и отдели. Затова си

„началник на отдел“ не е включена в раздела

мисля, че става въпрос за технически пропуск.

за

всички

възможни

ръководни

длъжности.

По

лицата,

работещи

по

трудово

правоотношение.
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