№
1.

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 реда за
организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно
време, режимът на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за
Министерството на вътрешните работи
Приети/
Подател
Бележки
Мотиви
неприети
Pavel
pavlov
– Предлагам два варианта за редакция на чл. 27, ал. 2:
Не се приема.
Предложената
редакция
pavel_1960@abv.bg
– Вариант I:
противоречи на принципа в
изразено е становище № „Чл. 27. (2) Когато служител, работещ на смени през целия или
общото трудово законодателство,
812100-18062/07.12.2020 през част от отчетния период, е ползвал отпуск за временна
регламентиран в чл. 9б от
г., което е предоставено неработоспособност, за бременност, раждане и при осиновяване
Наредбата за работното време,
на електронната поща на на дете до 5-годишна възраст, нормата за продължителност на
почивките и отпуските (НРВПО),
дирекция
„Правно- работното му време се преизчислява, като от нормата по чл. 12,
който аналогично е разписан в
нормативна
дейност“ ал. 2, се изваждат часовете от съответните работни дни отпуск.“.
чл. 27 от проекта на Наредба.
(ДПНД) на 11.11.2020 г. Мотиви: В чл. 27, ал. 2 от проекта на Наредба има неясноти,
например:
Случай 1: служителят излиза в отпуск по болест за времето от 10
октомври до 10 ноември – за периода през месец октомври му се
приспадат часовете от дежурствата по утвърденият график за
месец октомври. За месец ноември няма утвърден график. Кои
часове ще се приспаднат? Дали от работните дни (за периода 1-10
ноември) или няма да се приспаднат часове, тъй като няма
утвърден график и същият ще следва да ги отработи?
Случай 2: служителят е в редовен платен годишен отпуск и излиза
в отпуск по болест. Със заповед му се прекратява редовният
отпуск. Служителят няма предвидени дежурства за времето на
платения годишен отпуск. За времето на периода през който
съвпадат дните на платен годишен отпуск с отпуск по болест
колко часа ще се приспаднат от нормата по чл. 12, ал. 2?
Случай 3: Служителят излиза в отпуск по болест 5 работни дни
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(от понеделник до петък) и в този период има предвидено едно 24часово дежурство. От нормата по чл. 12, ал.2 се изваждат 24 часа.
Отпускът по болест се заплаща в размер на 80% от
възнаграждението. Ще му се изплати обезщетение за отпуск по
болест за 5 работни дни или 40 часа в размер на 80%, а ще бъдат
извадени 24 часа от нормата за останалите 16 часа до 40 часа ще
му бъдат изплатени 80% от възнаграждението, а той следва да ги
отработи. Излиза, че отработени часове се заплащат със ставка
80%.
Случай 4: Служителят излиза в отпуск по болест 5 работни дни
(от понеделник до петък) и в този период има предвидени две 24часови дежурства. От нормата по чл. 12, ал.2 се изваждат 48 часа.
Отпускът по болест се заплаща в размер на 80% от
възнаграждението. Ще му се изплати обезщетение за отпуск по
болест за 5 работни дни или 40 часа в размер на 80% , а ще бъдат
извадени 48 часа от нормата, т.е. на служителя ще се изплати
обезщетение за 40 часа на 80%, а останалите 8 часа над 40 часа ще
му бъдат изплатени 100% без да ги отработи. Излиза, че
неотработени часове се заплащат със ставка 100%.
Вариант II:
В случай че не се приеме вариант I , предлагам към чл. 27, ал. 2 да
се създадат точки 1, 2, 3, 4, с които да се конкретизират описаните
мотиви към вариант I, да се помисли дали има и други възможни
случаи и ако има да се добавят.
2.

Rumen112
–
предложението
е
направено на Портала за
обществени консултации
на 29.11.2020 г.
TABL

За справедливост
Не се приема.
Съгласно чл. 17, ал. 3 в случаите, когато на служител е
разпоредено да положи труд извън редовното работно време на
разположение, в заповедта по ал. 2 се посочват и дата и час на
уведомяване, и дата и час на явяване на служителя. Съществува

Съгласно чл. 8, ал. 2 от проекта
на Наредба организирането на
времето на разположение в
графици е регламентирано като
правна
възможност.

порочната практика да не се изготвят графици на разположение,
за да не се заплаща. Предлагам в чл. 17, ал 3 да се добавен като
изискуем реквизит в заповедта по чл. 17, ал. 2 да бъде посочван
номера на графика за разположение. По този начин тази практика
ще се преустанови.
3.

Добронемир
Добронемирев
–
dobrev@gmail.com
–
изразено е становище №
812100-17822/01.12.2020
г., което е предоставено
на електронната поща на
ДПНД на 01.12.2020 г.

1. Предлагам чл. 12, ал. 4 да отпадне, тъй като противоречи на 1. Не се приема.
дефиницията за „непрекъсваем работен процес“, който е процес,
при който редовното работно време организирано на смени и
изпълнението на служебните задължения не трябва да се
преустановява до смяната от следващия служител без разрешение
от съответния ръководител.
Мотиви: Визираните хипотези са възможни единствено за
полагането на труд извън установеното редовно работно време,
като доказателство посочвам, че аварийният ремонт или
специализираните операции не могат да се планират в
тримесечния срок на отчитане на работното време. Освен това
абстрактното тълкуване на посочените хипотези са в
противоречие на Закона за нормативните актове и Закона за МВР
и вместо да уреждат материята, ще доведат до своеволия на
ръководителите, спрямо подчинените служители.

2. Предлагам в приложението на стр. 2 на книгата за извънреден 2. Приема се.
труд по чл. 32 да отпадне графата за дата на полагане на труда или
дежурството, тъй като тази информация я има в съответния
протокол и не следва да се дублира. Книгата за извънреден труд е
необходима, както за контрол по линия на Инспекция на труда,
така и за анализиране на положения извънреден труд и
недопускане на полагането му над определени граници, което
TABL
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Предложението няма да доведе
до разрешаване на описания
казус.

1. Въпросът е обсъждан в
процеса на изготвянето на
проекта на Наредба и е възприета
редакцията по целесъобразност.
Разпоредбата на чл. 12, ал. 4
регламентира правна възможност
за смесването на смени с
различна продължителност в
рамките на един отчетен период,
като хипотезите за това са
изчерпателно изброени. Нормата
не създава задължение за
ръководителите
при
разпределянето на смените в
графика
задължителното
да
включват смени с различна
продължителност.
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означава, че не е необходимо да бъде вписвано датата на
полагане.
3. Предлагам чл. 32 от проекта да добие следният вид:
3. Не се приема.
„чл. 32. (1) Положеният труд извън редовното работно се
документира в специална книга по образец (приложение № 5).
(2) Книгата по ал. 1 се води от служител на административна
длъжност, определен с акта на ръководителя по чл. 9.
(3) За длъжностно лице по ал. 2 не може да бъде определян
служител, на когото е възложено да изготвя протоколите за
отчитане на положен труд.
(4) Във всяка организационно или териториално обособена
структура се води отделна книга.
(5) Книгата по ал. 1 се води на електронен носител, като само по
изключение при липса на техническа възможност може да се води
на хартиен носител.“.
Мотиви: Книгата по чл. 32 следва да се води от служител на
длъжност в административните отдели на областните дирекции на
МВР и Столична дирекция на вътрешните работи, тъй като тази
дейност не е полицейска не трябва да се натоварват допълнително
полицейски служители за воденото й. Освен това не следва тази
книга да се води на хартиен носител при условие, че МВР е
осигурила на всяко работно място техническа възможност за
воденето й на електронен носител. Воденето й чрез програмата за
документален обмен на данни в служебен или ограничен достъп
на МВР е напълно възможно, като влизането в тази система е със
съответната парола.
В допълнение мога да кажа, че прекалено често тази наредба се
преиздава, което води до необходимост от анулиране на водените
книги за извънреден труд, приключването им предсрочно и
отлагането им в архив, като се отпечатват нови книги с нови
TABL

3. От предложението не става
ясно какво следва да се има
предвид под „административна
длъжност“.
Използваната
в
проект
на
Наредба
дума
„служител“ е по-удачна, тъй като
дава възможност за преценка на
ръководителите на структури за
определянето на най-подходящия
служител, който да води книгата
по чл. 32, ал. 1 от проекта на
Наредба. Воденето на книгата
само на електронен носител е
неподходящо, тъй като има
възможност за възникване на
технически
проблем.
Нещо
повече, по силата на чл. 32, ал. 5
е дадена възможност при
преценка тя да се води и на
електронен носител.
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приложения, издадени на основание новата, обнародвана Наредба,
което с настоящото предложение ще се промени. Воденето на
електронен носител ще позволи на административните отдели,
своевременно да анализират положения извънреден труд не само
чрез АИС ТРЗ, но да предлагат кадрови решения за намаляване на
извънредния труд в МВР.
4.

Piton35708081971
–
коментарът е направен
на
Портала
за
обществени консултации
на 02.12.2020 г.

Да не се допуска смесването на различни по продължителност Не се приема.
режими на работа за главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението” (ГДПБЗН)
Не трябва да се допуска смесването, по простата причина, че вече
няколко пъти това се предложи и отмени, защото се нарушава
един от основните принципи на работа в ГДПБЗН, а именно
екипността. Ние сме като едно семейство в пожарната. Има
произшествия, в които ние дори не си говорим, всеки знае какво
да прави. Екипи се изграждат с години, а едно такова смесване на
работните смени може да наруши ритъма на работа в екип, което
от своя страна може да доведе единствено до рискуване на нашия
живот и този на гражданите.

Въпросът е обсъждан в процеса
на изготвянето на проекта на
Наредба
и
е
възприета
редакцията по целесъобразност.
Разпоредбата на чл. 12, ал. 4
регламентира правна възможност
за смесването на смени с
различна продължителност в
рамките на един отчетен период,
като хипотезите за това са
изчерпателно изброени. Нормата
не създава задължение за
ръководителите
при
разпределянето на смените в
графика
задължителното
да
включват смени с различна
продължителност.

5.

Bobby 358 – коментарът
е направен на Портала за
обществени консултации
на 02.12.2020 г.

Не трябва да се допуска смесването
Не се приема.
Не трябва да се допуска смесването, през последните 3, 4 години,
в системата се пробва многократно и е нееффективно, няма защо
да пробваме отново и отново за нещо, което не работи!

Въпросът е обсъждан в процеса
на изготвянето на проекта на
Наредба
и
е
възприета
редакцията по целесъобразност.
Разпоредбата на чл. 12, ал. 4

TABL
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регламентира правна възможност
за смесването на смени с
различна продължителност в
рамките на един отчетен период,
като хипотезите за това са
изчерпателно изброени. Нормата
не създава задължение за
ръководителите
при
разпределянето на смените в
графика
задължителното
да
включват смени с различна
продължителност.
6.

Fire81 – коментарът е
направен на Портала за
обществени консултации
на 03.12.2020 г.

TABL

Недопустимо е смесването на различни по продължителност Не се приема.
работни смени за ГДПБЗН
Не съм съгласен със смесването на смени с различна
продължителност, това за мен е неработеща ефективо система,
която намаля ефективността на работа и е в полза на тези с
химикалките отколкото на тези, които реално са на терен...

Въпросът е обсъждан в процеса
на изготвянето на проекта на
Наредба
и
е
възприета
редакцията по целесъобразност.
Разпоредбата на чл. 12, ал. 4
регламентира правна възможност
за смесването на смени с
различна продължителност в
рамките на един отчетен период,
като хипотезите за това са
изчерпателно изброени. Нормата
не създава задължение за
ръководителите
при
разпределянето на смените в
графика
задължителното
да
включват смени с различна
продължителност.

7.

Синдикална федерация
на служителите в МВР –
изразено е становище №
812100-18058/07.12.2020
г., което е предоставено
на електронната поща на
ДПНД на 03.12.2020 г.

TABL

1. Предлагаме последното изречение на разпоредбата на чл. 12, ал. 1. Не се приема.
3 /„Сборът от работните часове по графика на служителя за
тримесечния период не трябва да е по-голям от нормата за
продължителност на работното време“/ да се заличи и на негово
място да се запише следното:
„Сборът от работни часове по графика на служителя за
тримесечния период по изключение може да е по-голям от
нормата за продължителност на работното време, но с не повече
от продължителността на една смяна определена със заповедта по
чл. 9.
Мотиви: По този начин ще се даде възможност за планиране на
графика така, че да не се налага служител да е с по-мало заложени
часове от нормата за отчетния период, при което следва, че не е
използван ефикасно и за по-малко реално отработени от нормата
часове ще получава пълно възнаграждение като за отработени
часове в нормата за съответния период.
Предложението ни е в синхрон с посоченото като цел в мотивите
към този проект: „стабилност, обективност, точност и увереност
при разпределяне на работното време, полагането на труд от
служителите на МВР, неговото отчитане, компенсиране на
работата извън редовното работно време и осигуряване на
съответните почивки и време за отдих“.
2. Не подкрепяме предложенията и текстовете на т. 2 и т. 3 от ал. 4 2. Не се приема.
на чл. 12.
Мотиви: Същите от една страна не съдържат яснота кой и как
точно и по какви критерии ще определи прилагането на тези
изключения, което поставя под съмнение посочената като цел в
мотивите към проекта обективност и твърдението в същите за
въведени разбираеми правила, а от друга липсва гаранция за
порочно прилагане, каквато практика е наблюдавана при
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1.
Предложената
редакция
противоречи на принципа в
общото трудово законодателство,
регламентиран в чл. 9а от
НРВПО, който аналогично е
разписан в чл. 12, ал. 3 от
проекта на Наредба.

2. Въпросът е обсъждан в
процеса на изготвянето на
проекта на Наредба и е възприета
редакцията по целесъобразност.
Разпоредбата на чл. 12, ал. 4
регламентира правна възможност
за смесването на смени с
различна продължителност в

аналогична възможност за служителите от ГДПБЗН. Тези
аргументи посочихме и при обсъждането на този проект на ниво
работна трупа в МВР /подобно бе и становището на
представителите на другите синдикални организации участвали в
нея/.
Като се има предвид, че ние и другите синдикални организации
участвали в работната група по този проект, не сме давали
съгласие за включването на такива текстове в проекта и не е
гласувано в работната група те да бъдат включени е много
странно как, кой и по какъв начин ги е вписал и предложил в този
проект, който по заповед на министъра на вътрешните работи
следваше да бъде изработен в работата на визираната работна
група?
3. Предлагаме в разпоредбата на ал. 3 на чл. 15 да отпадне 3. Приема се.
изключението за държавните служители, изпълняващи експертнокриминалистична дейност, за които да не се прилагат ал. 1 и 2 на
чл. 15. Настояваме за промяна на този текст, като от него да
отпадане текстът: „а за държавните служители, изпълняващи
експертно-криминалистическа дейност, не се прилагат ал. 1 и 2 по
отношение времето на разположение”, с което служителите
изпълняващи експертно-криминалистическа, дейност да не са в
изключенията на ал. 3, като за тях да са в сила ограниченията на
ал. 1 и ал. 2.
Мотиви: Дейността и функциите на тези държавни служители в
никакъв случай не може да се съпоставят с хипотезите при
останалите изключения посочени в ал. 3 и 4. На места, където
изпълняващият тази дейност служител е само един, същият е
лишен от възможност поне веднъж в месеца в два последователни
дни да разполага с неангажирано със служебна дейност лично
време за адекватна почивка. Не много по-различно е и когато са
TABL

8
рамките на един отчетен период,
като хипотезите за това са
изчерпателно изброени. Нормата
не създава задължение за
ръководителите
при
разпределянето на смените в
графика
задължителното
да
включват смени с различна
продължителност.
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двама. В ЗМВР и в трудовото право, липсва аналогично
нормативно установено такова изключение за подобен вид
дейност /различна от посочените други изключения/, което
поставя тези служители в дискриминационно положение, защото
далеч надхвърля професионалното изискване за тази дейност.
4. Предлагаме в текста на чл. 17, ал. 3 след думите „ в заповедта
по ал. 2 се посочват“ да се впише следният текст: „и номера на
съответните заповед или график по чл. 8, ал. 1 или ал. 2“.
Така текстът на чл. 17, ал. 3 да стане следния:
„(3) В случаите, когато на служител е разпоредено да положи труд
извън редовното работно време по време на разположение, в
заповедта по ал. 2 се посочват и номера на съответните заповед
или график по чл. 8, ал. 1 или ал. 2 и дата и час на уведомяване, и
дата и час на явяване на служителя.
Мотиви: Създава се по-голяма точност и прегледност.
5. Предлагаме в чл. 20 да се създаде алинея 4 със следния текст:
„(4) Служител има право да откаже полагане на извънреден труд,
когато не са спазени разпоредбите на ЗМВР или на тази наредба.“.
Мотиви: Липсата на изрично нормативно уредена такава защита
срещу нарушаване права на служители, ще доведе до съдебни
искове срещу МВР, като единствен оставащ вариант за защита.
В чл. 148 от Кодекса на труда (КТ) се съдържа подобна
разпоредба, която дава право на работник или служител за
директен отказ /без сложни процедури или последващи съдебни
искове/ за полагане на извънреден труд, когато не са спазени
разпоредби, свързани с работното време. Обръщаме внимание, че
при липса на такава възможност за изрична и директна защита,
практиката доказва, че се стига до нарушение на
конституционното право по чл. 48, ал. 5 от Конституцията на
Република България относно заплащане, съответстващо на
TABL

4. Приема се, като
предлаганата
редакция
е
прецизирана.

5. Не се приема.

5. Отказът за полагане на
извънреден труд е регламентиран
в чл. 187а от ЗМВР.
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извършената работа.
6. За § 1 на Допълнителните разпоредби (ДР) предлагаме
следното:
6.1. Няколко текста от проекта съдържат като ключово понятието
„характер на работата“. Поради негова важност за прилагане на
тези текстове и предвид посоченото в мотивите към този проект за
създаване на разбираеми правила, яснота и стабилност, 6.1. Не се приема.
настояваме в § 1 от ДР на Наредбата да се даде определение за
„характер на работата“.
6.2. Като изключим заглавието на този нормативен акт, 48 пъти в
текстове в проекта се съдържа понятието „редовното работно
време“. Считаме, че негова важност е от изключително значение
за прилагане на тези текстове и нормативния акт като цяло и 6.2. Не се приема.
предвид посоченото в мотивите към този проект за създаване на
разбираеми правила, яснота и стабилност, настояваме в § 1 от ДР
на Наредбата да се даде определение за „редовно работно време“.
6.3. Да се включи текст препращаш към разпоредбата на чл. 143,
ал. 1 от КТ, даващ определение какво е извънреден труд.
Мотиви: Целта на тези предложения е разбиране на тези понятия
и последващи от това правилно прилагане на разпоредбите, в 6.3. Не се приема.
които те се съдържат.

7. Предлагаме в Заключителните разпоредби да се впише нов § 6
със следния текст: „§ 6. Наредбата влиза в сила от 01.01.2021 г.“.
Обръщаме внимание, че в мотивите към проекта на Наредба е
посочено, че в ДР от проекта на Наредбата е дефиниран термина 7. Приема се.
„реално отработени дни“, а такъв текст не съществува в проекта.
8.

chicho
TABL

mancho

– Графици за разположение – къде е границата между морала и

6.1. Изказано е мнение, като
липсва конкретно предложение.

6.2. Изказано е мнение, като
липсва конкретно предложение.

6.3. Съгласно чл. 37, ал. 1 от Указ
№ 883 от 1974 г. за прилагане на
Закона за нормативните актове
думи или изрази с утвърдено
правно значение се използват в
един и същ смисъл във всички
нормативни актове.
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9.

коментарът е направен
на
Портала
за
обществени консултации
на 04.12.2020 г.

икономиите
Аз съм против въвеждането на смесване на смени с различна
продължителност в ГДПБЗН. Това ще доведе до проблеми с Не се приема.
ликвидирането на произшествия, междуличностни конфликти!
Ще бъде нарушена и екипността! Ефективността ни на място ще
бъде поставена под въпрос.
В много РД не се изготвят графици за разположение, а се викат по
телефон служители при нужда, в почивния им ден, не им се
заплаща извънреден труд като им променят конкретно само на тях
графика! Това ще доведе дотам, че ще се появят трудности с
привличането на служители при нужда, при положение, че не се
плаща за разположение! Икономиите, които реализирате от това
ще има катастрофални последици!

Национален синдикат на
пожарникарите
и
спасителите
„Огнеборец“ – изразено
е становище № 81210018042/04.12.2020 г.

1. В чл. 9, ал. 3 израза „за Столична дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“, регионалните дирекции
„Пожарна безопасност и защита на населението“ да отпадне и да
добие следната редакция:
1. Не се приема.
Ал. 3 „извън
реда по ал. 2 за регионалните дирекции
„Гранична полиция”, разпределянето на работното време се
регламентира със заповеди на директорите им по предложение на
ръководителите на съответните звена.“.
Мотиви: Съгласно чл.8, ал. 3 от Правилника за устройството и
дейността на МВР (ПУДМВР) „в ГДПБЗН се създават
териториални звена, които се ръководят от директора на главната
дирекция и не се включват в структурата на областните
дирекции”. Имайки предвид разпоредбата на горецитирания член
от ПУДМВР смятаме, че разпределянето на работното време на
служителите на ГДПБЗН и териториалните звена трябва да се
регламентира със заповед на директора на ГДПБЗН по

TABL

Изказано е мнение, като липсва
конкретно предложение.

1.
От
мотивите
към
предложението не става ясно кое
налага да бъде въвеждан този
тромав механизъм по издаването
на заповедите за разпределянето
на работното време в СДПБЗН и
РДПБЗН и с какво по този начин
ще се подобри нормативната
уредба? Няма пречка в рамките
на
оперативната
им
самостоятелност
като
ръководители да издават тези
заповеди.
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предложение на директорите на Столична дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ (СДПБЗН) и регионалните
дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“
(РДПБЗН), а не от самите тях. Това беше дългогодишна практика
до влизането в сила на Наредба № 8121з-407 от 2014 г., след което
бе променена и за съжаление се наблюдава негативен ефект върху
организацията на работното време в отделните РДПБЗН.
2. В чл. 12, ал. 4 да отпадне т. 3.
Мотиви: Буква „а“ е в противоречие с чл. 28, ал. 1. Със
смесването. на смени с различна продължителност в рамките на
един отчетен период няма да се даде възможност за изпълнение 2. Не се приема.
на основните дейности на МВР по чл. 6, ал. 1, т.т. 1-4 от ЗМВР. Не
намираме за логично със смесването на смени с различна
продължителност да се създаде възможност за изпълнение на
основните дейности от служителите, работещи на смени в МВР.

3. Да се премахнат ал. 1 и 2 от чл. 27 и същият да придобие
следната редакция:
„Чл. 27. Когато служител, работещ на смени през целия или през
част от отчетния период е ползвал отпуск, независимо от 3. Не се приема.
продължителността и вида му, нормата за продължителност на
работното му време се преизчислява, като от броя на работните
TABL

2. Въпросът е обсъждан в
процеса на изготвянето на
проекта на Наредба и е възприета
редакцията по целесъобразност.
Разпоредбата на чл. 12, ал. 4
регламентира правна възможност
за смесването на смени с
различна продължителност в
рамките на един отчетен период,
като хипотезите за това са
изчерпателно изброени. Нормата
не създава задължение за
ръководителите
при
разпределянето на смените в
графика
задължителното
да
включват смени с различна
продължителност.
3.
Предложената
редакция
противоречи на принципа в
общото трудово законодателство,

дни по календар се изваждат съответните дни отпуск, разрешени в
работни дни по календар.“.
С тези текстове в ал. 1 и 2 на чл.27 се ощетяват служителите,
работещи на смени, когато излизат в отпуск за временна
нетрудоспособност а съответно са си изработили нормата часове
за отчетния период.
10.

11.

12.

13
регламентиран в чл. 9б от
Наредбата за работното време,
почивките и отпуските (НРВПО),
който аналогично е разписан в
чл. 27 от проекта на Наредба.

ros_georgiev
– Да не се допуска смесването на смените
коментарът е направен Не трябва да се допуска смесването на смени за ГДПБЗН. Това
на
Портала
за беше пробвано няколко пъти и се доказа като неефективно.
обществени консултации
Не се приема.
на 06.12.2020 г.

Изказано е мнение, като липсва
конкретно предложение.

ros_georgiev
– Наредба
коментарът е направен чл. 13, ал. 4, т. 3 да отпадне. Смесването на смени не е ефективно,
на
Портала
за това се доказа на няколко пъти. С пълна сила важи за ГДПБЗН.
обществени консултации
Не се приема.
на 06.12.2020 г.

В чл. 13 от проекта на Наредба
няма ал. 4

Анатоли Димитров –
коментарът е направен
на
Портала
за
обществени консултации
на 06.12.2020 г.

Изказано е мнение, като липсва
конкретно предложение.
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чл. 12 ал. 3
Коментар
Член 12 ал. 3 – с тази последна промяна пропускате важни
забележки от всички синдикални организации в МВР. Точката е Не се приема.
много двусмислена и дава свобода за вкарването на безразборно
работно време на служителите по чл. 142, т. 1 по ЗМВР. Обхваща
по-голяма част от служителите в МВР. И нарушава техните
трудови права. Застрашава тяхното физическо и психическо
здраве. И предоставя на техните ръководители възможност за
организация на работното време без никаква съобразяване с
човешкия фактор. Важно е изпълнението на задачи, които са
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стандартни и ежедневни за МВР. Цитираните в чл. 6 т. 1, 2, 3 и 4
от ЗМВР, обхващащи почти цялата дейност на МВР. Нито има
специфични особености като бедствия, пандемия или др.
Споменато е „липса на друга възможност“, но на фона на
липсващите бройки на младши изпълнителски длъжности това
означава всеки един следващ ден в близката поне година. В чл. 59
на Етичният кодекс на МВР е записано: „Държавният служител в
качеството си на ръководител не използва йерархичното си
положение за осъществяване на натиск върху подчинени.“. По
какъв начин ще мога да се защитя от примерно субективно лично
отношение на служителите с ръководни права по чл. 9 от
обсъжданата наредба. Като председател на синдикално дружество
в МВР, съм твърдо против предоставянето на такава свобода на
преките ръководители върху работното време на служителите.
Условията в чл. 12, ал. 3 са изцяло насочен към изпълнение на
цялата дейност на МВР. Без да е съобразен с отделните
служители. И по-важно с отделните дирекции в МВР и техните
специфични особености. А служителите са без никакви права.
Заличаване на чл. 12, ал. 3 изцяло.
В чл. 12, ал. 6 да се отбележи точно и по какъв начин служителите
ще бъдат уведомени за промени в графика. Реалност в МВР е да
стават промени без знанието на служителите. Ясно е две поредни
неявявания до какво могат да доведат.
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