мотиви
към проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-919 от 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
максимални заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение
1. Причини, които налагат приемането на Наредбата.
С допълненията в Класификатора на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1,
т. 1 и 3 и ал. 3 от ЗМВР, утвърден със заповед per. № 8121з-140/24.01.2017 г. (поел. изм. и доп.
със заповед № 8121з-1118/08.10.2020 г.), са създадени четири броя нови длъжностни
наименования (Специалист III, IV, V и VI степен) в Специализиран отряд „Въздушно
наблюдение" (СОВН). В тази връзка за министъра на вътрешните работи възниква задължение
да извърши допълнение към Наредба № 8121з-919 от 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 максимални заплати за
длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение (Наредбата), като се създадат
четирите нови длъжности и се определи размер на основните им месечни възнаграждения.
На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове срокът за
провеждане на обществените консултации е 14-дневен. Съображенията за намаления срок за
обществено обсъждане произтичат от необходимостта промените в Наредбата да се прилагат,
считано от 01.11.2020 г., от когато влизат в сила и промените в Класификатора на длъжностите
в МВР, тъй като от тази дата са създадени посочените по-горе нови длъжности.
2. Целите, които се поставят.
С допълнението в Наредбата ще се определят размерите на основните месечни
възнаграждения на следните длъжности: „Специалист III степен", „Специалист IV степен",
Специалист V степен" и „Специалист VI степен" в състава на СОВН. Цели се привеждане в
съответствие на Класификатора на длъжностите в МВР с Наредба № 8121з-919 от 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 максимални
заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
Издаването на Наредбата за допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера
на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал.1, т. 1 и ал. 3 от
ЗМВР и размера на началните и максимални заплати за длъжност на лицата, работещи по
трудово правоотношение, не изисква осигуряване на допълнителни финансови средства.
Нормативните промени ще се изпълняват в рамките на утвърдените средства по показател
„Персонал" по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
4. Очаквани резултати от прилагането.
С издаването на Наредбата, се очаква да се регламентира размера на възнаграждението
на държавните служители по чл. 142, ал.1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР, като същите бъдат определени в
зависимост от заеманата длъжност „Специалист III степен", „Специалист IV степен",
Специалист V степен" и „Специалист VI степен" от СОВН.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
С проекта на Наредбата не се предвижда въвеждане на европейско законодателство,
което не е изготвена таблица за съответствие с европейското право.

