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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НСГА - МВР ЗА СПЕШНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗМВР 

В спешните промени на ЗМВР предлагаме да се включат: 

А) По заплащането на труда: 
1. Увеличението на заплатите да бъде с еднаква сума(150 лв.) за всички - без 

тези по § 69,70 и 76 . 

2. Да се отмени §76 от действащия ЗИДЗМВР. 
Мотиви 

• С последните промени в ЗМВР в сила от 01.02.2017, се създаде 
изключително голямо напрежение сред служителите, противопоставиха 
един на друг служители, изпълняващи еднакви функции, с еднакъв статут, 
но едните са назначени преди, а другите след 01.02.2017 г. Държавните 
служители със средно образование, чиито правоотношения бяха 
преобразувани от служебни по ЗМВР - в трудови по КТ, съгласно §§ 69, 70 
и 76 от ЗИДЗМВР, получиха близо двойно по - големи заплати, за което и 
до сега няма логично обяснение. 

• Пример: 507лв - заплата за длъжност на ЛРТП със средно образование, 
1185лв - -„" - „" - на държавен служител, преобразуван по КТ от 
01.02.2017г. 

• Съотношение К=1185 / 507 = 2,33 т.е. повече от два пъти- разлика в 
заплатите за една и съща работа , с еднакви функционални 
задължения ?!? 

• Сега се харчат милиони за тези по § 76 от ЗИДЗМВР, а с една спешна 
промяна в ЗМВР, същите пари ще стигнат да се увеличат с по 100 лв. 
заплатите на ЛРТП със средно и висше образование, за да се разграничат 
от минималната работна заплата за страната и се запазят разликите между 
тях. 

3. На ДС със средно образование , които от 01.02.2017г. са ЛРТП, да се 
изплатят полагащите им се към 31.01.2017г обезщетения по ЗМВР. За 
това следва де се осигурят целево необходимите средства. 

4. Да се съкратят щатовете на преобразуваните длъжности ( младши и 
старши специалист ) и се трансформират в съответните длъжности по 
класификатора за ЛРТП - според функционалните задължения. Тези 
служители по §76, които желаят да останат на тях, естествено ще 
получават увеличените по т. 1 заплати , еднакви с всички ЛРТП на 
същите длъжности и така ще отпадне проблема. 

Б) В чл. 187а да се добави нова алинея 6 със следното съдържание: 
(6) ЛРТП в МВР могат да полагат извънреден труд по време на 

избори, за извършване на работа свързана с опазването на обществения ред 



и защитата на населението на страната. В тези случаи не се прилагат 
ограниченията съгласно чл.146(2) от КТ. 

1. С включването на предлагания от нас текст ще бъде преодоляна 
съществуващата непълнота в т. 1 на чл. 144 от КТ. 

2. Ще се представят в пълен обем сферите на дейност и свързани с тях 
изисквания, случаи и условия, в рамките на които ,̂по изключение" 
възниква и е на лице неотложна необходимост от полагане на извънреден 
труд. 

3. Практиката категорично потвърждава, че в тези специфични сфери на 
дейност е на лице неотложна необходимост от полагане на извънреден 
труд. ( например по време на избори в паспортните служби дежурят и в 
деня преди изборите -т.е. 2 дни х 10 часа =20 часа, а когато е само една 
паспортистка по щат, не може да се спази ограничението по чл. 146(2) т2.-
от 6 часа седмично извънреден труд ) 

4. Липсата на конкретен текст в КТ, указващ горепосочените сфери на 
дейност се явява пречка за изплащане на допълнително възнаграждение за 
действително положен извънреден труд, тъй като работодателят приема, 
че не съществува правно основание за това. 
Възниква колизия - положен е труд и в нарушение на чл. 242 на КТ, този 
труд не е възмезден. ( каквито примери имаше в някои РУП по време на 
изборите през тази година) 

5. Негативите от непълнотата на т. 1 на чл. 144 на КТ са изцяло за сметка на 
служителите и работниците от институции и структури от сферите на 
дейност, касаещи националната сигурност, опазването на обществения ред 
и защитата на населението, 

В) В чл. 180(7) в 3-ти ред след думите „държавен служител" да се 
добави „и по ЗДСл" 

Мотиви 

1. След 01.02.2017 г. и преминаването на ДС от администрацията по ЗДСл, 
възникнаха проблеми със заместването им от ЛРТП и е наложително спешно 
решаване на проблема. 

2. На практика такива случаи има във финансовите, паспортните и др. 
служби, където при отсъствие на ДС, единственият компетентен специалист в 
звеното е ЛРТП, което има изискващо се образование и нужната квалификация, и 
може да изпълнява част от неотложните функции. 

3. Чл. 84 от ЗДСл допуска само ДС да замества ДС. Но спецификата на 
работа в МВР налага предлаганите от нас изключения Да бъдат законово 
регламентирани. 

4.ЛРТП няма да заместват 100% ДС, а поемат само част от най-
неотложните функции, които са в интерес на работата. 





5. В чл. 180 (7) от ЗМВР е заложена правната възможност;, когато отсъства 
държавен служител, част от служебните му задължения да се поемат от ЛРТП, 
притежаващи необходимата квалификация, за да не страда работата. Тук не се 
уточнява дали този държавен служител (ДС ) е по ЗМВР или по ЗДСл. Това е 
логично, защото в случая не е важен статута а в интерес на службата е някой да 
поеме неотложните задължения на отсъстващия държавен служител. 

6. ЗМВР е специален закон и той се прилага приоритетно спрямо общия 
ЗДСл. 

7. Отделната функция няма статут. Тя включва определени действия, за 
които ако ЛРТП има нужната квалификация , не би трябвало да има пречка да ги 
изпълнява, като се регламентират в споразумението и за тази допълнителна 
работа се заплаща допълнително възнаграждение. 

Г) Да отпаднат текстове в закона свързаните с предприятието за 
обслужване на гражданите. То ще създаде нов проблеми. 

у 

Д ) Да се регламентира със закона възможността ЛРТП с висше 

образование, които заемат длъжности обявени за заемане от ДС по ЗДСл, 

ако отговарят на изискванията за образование и квалификация, да заемат тази 

длъжност с подаване на декларация. По подобен начин бе решен въпроса при 

въвеждането на ЗДСл с §36 ПЗР. Сегашният ред - само при напускане или 

пенсиониране длъжността да става за заемане от ДС, абсолютно демотивира 

служителите и е лишена от всякаква логика, защото се изпълнява същата 

функция. 

ЗА УС НА НСГА-МВР 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ХРИСТО ХРИСТОВ 


