
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

Проект!

Закон
за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи

Обн., ДВ, бр. 17 от 24.02.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., бр. 102 от 19.12.2006 г., 
изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., изм., бр. 11 от 2.02.2007 г., бр. 31 от 13.04.2007 г., 
бр. 41 от 22.05.2007 г., бр. 46 от 12.06.2007 г., бр. 57 от 13.07.2007 г., изм. и доп., бр. 64 
от 7.08.2007 г., изм., бр. 109 от 20.12.2007 г., бр. 28 от 14.03.2008 г., бр. 43 от 29.04.2008 
г.,  изм.  и  доп.,  бр.  69  от  5.08.2008 г.,  изм.,  бр.  94  от  31.10.2008 г.,  доп.,  бр.  98  от 
14.11.2008 г., изм., бр. 27 от 10.04.2009 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 74 
от 15.09.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., изм. и доп., бр. 93 от 24.11.2009 г., бр. 88 от 
9.11.2010 г., изм., бр. 9 от 28.01.2011 г., бр. 23 от 22.03.2011 г.

Параграф единствен . Създава се §1 а:

„§1  а. За  неуредените  в  глави  петнадесета,  шестнадесета,  осемнадесета  и 

деветнадесета  въпроси  се  прилагат  разпоредбите  на  Закона  за  държавния 

служител.”

София, 29.03. 2011 г. Вносители:  

 



М О Т И В И

През 2008 година Законът за МВР беше допълнен в изпълнение на Директива 

2003/88/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета на ЕС в аспект на организация на 

работното време на служителите. Приетият текст даваше възможност за неуредените в 

Закона за  МВР въпроси по организацията  на труда  да се прилагат  разпоредбите  на 

Закона  за  държавния  служител.  Най-вече  това  се  отнасяше  за  регламентиране 

полагането на нощен труд.

През 2010 г. 41-то Народно събрание тихомълком отмени извоюваното право, 

което  решение  противоречи  на  европейското  законодателство,  даващо  насоки  за 

допълнително  заплащане  на  нощния  труд  и  вземане  на  мерки  за  ефективно 

упражняване  на  правото  на  справедливи  условия  на  труд,  както  и  на  справедливо 

възнаграждение.

С  настоящото  предложение  се  възстановяват  отнети  социални  права, 

гарантирани  в  европейско  законодателство,  премахва  се  дискриминацията  при 

заплащане  на  нощния  труд  при  различните  категории  служители  и  не  на  последно 

място, възмездява се положен труд извън обичайното работно време.

София, 29.03.2011 г. Вносители:  

 


