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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи
(Обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 30, 102 и 105 от 2006 г., бр. 11, 31, 41, 46, 57, 64 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43, 69, 94 и 98 от 2008 г., бр. 27, 42, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 88 от 2010 г. и бр. 9 и 23 от 2011 г.)


§ 1. В чл. 213 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „за работа във вредни за здравето условия” се заменят със „за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки”. 
2. Създава се ал. 3:
„(3) Министърът на вътрешните работи може да определя за държавните служители по-благоприятни размери на отпуска за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки.”
§ 2. В чл. 256, ал. 1, т. 2 след думите „продължителна служба” се добавя „специфични служебни дейности” и се поставя запетая.
Заключителна разпоредба
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на …………………… 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ:

(Цецка Цачева)
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Ì  Î  Ò  È  Â  È

êúì проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи


С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) се предвиждат следните промени:
1. Промяна в наименованието на правото на отпуск за работа във вредни за здравето условия по чл. 213, ал. 1 от ЗМВР, тъй като то не кореспондира с действащата редакция по чл. 156, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, която регламентира правото на допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето. 
2. Създаване на нова ал. 3 на чл. 213 от ЗМВР, с която министърът на вътрешните работи да бъде оправомощен да определя за държавните служители по-благоприятни размери на допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето. Право на този вид отпуск имат само определена категория служители в МВР – такива, които работят в среда и с източници на йонизиращи лъчения; в контакт с биологични материали, течности и секрети или с биологични агенти, които създават риск от възникване на инфекции; при експозиция на канцерогени или химични агенти над установените норми (I група, в която са включени вещества с потвърден канцерогенен ефект върху хората съгласно класификацията на Международната агенция за изследване на раковите заболявания); в производство по електролизно поцинковане и галванотехника; с медицински генератори за високочестотна терапия с мощност 200W; работещи на експозиция на шум над 85 dB/А/; с апаратура с лазери класове III Б и IV и други. Тези служители са в служебно правоотношение и уговарянето в колективен трудов договор или между страните на по-благоприятни размери на този вид отпуск не може да бъде приложено спрямо тях.
3. Допълнение на чл. 256, ал. 1, т. 2 от ЗМВР, тъй като в чл. 202, ал. 1, т. 1 е предвидено на държавните служители да се изплащат допълнителни възнаграждения и за изпълнение на специфични служебни дейности. Това възнаграждение не е включено в размера на еднократното обезщетение по чл. 256 от ЗМВР, което се дължи в случаите на прекратяване на служебното правоотношение, на отстраняване от длъжност или на установяване на претърпели телесна повреда при или по повод изпълнение на служебните си задължения, поради което е необходимо то изрично да бъде посочено в ал. 1, т. 2 от същата разпоредба.

ÌÈÍÈÑÒÚÐ-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË:

(Бойко Борисов)


