МОТИВИ
към проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията, реда и
максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на
специфични служебни дейности на държавните служители в МВР
1. Причините, които налагат приемането на Наредбата:
Необходимостта от изменение в Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията, реда и
максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на
специфични служебни дейности на държавните служители в МВР (Наредба) е в резултат от
промени в Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), обнародвани в „Държавен
вестник“ бр. 60 и 85 от 2020 г.
С отмяната на т. 3 в чл. 189, ал. 1 от ЗМВР отпадна правото на получаване на
допълнителен платен годишен отпуск в размер до 12 работни дни за работата в работни дни, на
който имаха право държавните служители на ненормиран работен ден при работа в извън
редовното работно време. Това налага изменение на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата, която
регламентира кое време следва да бъде зачитано за действително отработено.
На основание изменението в чл. 44 от ЗМВР в главна дирекция „Гранична полиция“
Мобилните гранично-полицейски групи и Мобилната гранично-полицейска група за бордови
контрол са преструктурирани в сектори „Специални тактически действия“. Тези сектори са
създадени за участие във високорискови операции, предвид което се актуализират и размерите на
допълнителното възнаграждение за изпълнение на дейностите по т. 1 от приложението към чл.
10, ал. 2, т. 5 от Наредбата.
Оптимизирането на работата на разследващите полицаи налага промяна в размера на
допълнителното възнаграждение за разследване по досъдебни производства на служителите,
осъществяващи дейността на територията на област София. В тази връзка се предвижда в
разпоредбата на чл. 10, ал. 2, т. 9, буква „в“ да бъдат добавени и населените места на територията
на област София.
Също така се установи и необходимостта от прецизиране на разпоредби от Наредбата,
при прилагането на които се създава възможност за различно тълкуване и прилагане.
2. Целите, които се поставят:
С предлаганите промени се цели привеждане в съответствие на подзаконовата
нормативна уредба с разпоредбите на ЗМВР. За целта в т. 1 на чл. 3, ал. 1 от Наредбата се прави
уточнението, че за действително отработено време ще бъде зачитан и неизползваният отпуск по
отменената т. 3 на чл. 189, ал. 1 от ЗМВР. Това цели и промяната в т. 1 от приложението към чл.
10, ал. 2, т. 5, в което навсякъде наименованието на Мобилните гранично-полицейски групи и на
Мобилната гранично-полицейска група за бордови контрол се заменя със „сектори „Специални
тактически действия“, като се актуализират и размерите на допълнителното възнаграждение за
наблюдение на държавната граница и контрола за спазване на граничния режим за служителите,
изпълняващи дейността от преструктурираните сектори.
Променя се кръга на правоимащите служители за изплащане на допълнително
възнаграждение за разследване по досъдебни производства, регламентирано в буква „в“ на чл.

10, ал. 2, т. 9, като освен служителите, извършващи дейността на териториите на градовете
Пловдив, Варна и Бургас се добавят и тези, които я осъществяват на територията на населените
места в района на област София. По този начин се завишава максималният размер на
допълнителното възнаграждение за разследване по досъдебни производства на разследващите
полицаи, осъществяващи дейността на територията на населените места в района на област
София. С това се цели повишаване на мотивацията на разследващите полицаи, изпълняващи
служебните си задължения на територията на населените места в района на област София,
респективно и на качеството на работа. Цели се и намаляване на кадровата необезпеченост с
разследващи полицаи на обслужваните от ведомството територии с по-голяма натовареност.
Изменението в разпоредбата на чл. 14, ал. 2 цели нейното прецизиране, недопускане на
разнородното тълкуване и прилагане на регламентацията в нея и не на последно място
нерегламентирано разходване на бюджетните средства на ведомството.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За приемането на Наредбата за изменение на Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. не са
необходими допълнителни финансови средства. Нормативните промени ще се изпълняват в
рамките на утвърдените средства по показател „Персонал“ по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2021 г.
4. Очаквани резултати от прилагането:
С издаването на Наредбата за изменение на Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за
условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за
изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР ще бъде
постигнато съответствие с нормите на ЗМВР.
Също така ще бъде повишена мотивацията на разследващите полицаи, изпълняващи
служебните си задължения на територията на населените места в района на област София,
респективно и на качеството на работа. Ще бъде намалена кадровата необезпеченост с
разследващи полицаи на обслужваните от ведомството територии с по-голяма натовареност.
Чрез заменянето на Мобилните гранично-полицейски групи и Мобилната граничнополицейска група за бордови контрол в т. 1 от приложение към чл. 10, ал. 2, т. 5 от Наредбата със
секторите „Специални тактически действия“, ще бъде постигнато съответствие с
регламентацията на чл. 44 от ЗМВР.
С предлаганите промени в Наредбата ще се постигане яснота на текстовете в нея и
намаляване на възможността за разнопосочното им прилагане. По този начин бюджетните
средства, определени за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на
специфични служебни дейности в МВР ще бъдат правилно разходвани.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С проекта на Наредбата не се предвижда въвеждане на европейско законодателство,
поради което не е изготвена таблица за съответствие с европейското право.

