МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО КРИМИНАЛИСТИКА
Рег. № 196р-5943, Екз.№….
10.12.2018 г.

ПРОТОКОЛ
от
извънредно заседание на Комисията за социален диалог, проведено на 05.12.2018 г. от 13.00 ч. в
сградата на НИК

УЧАСТНИЦИ:
Началник на отдел „ФХБИ“ Цветан Михайлов Нишев – председател на КСД, Ивайло
Христов Ананиев – началник на отдел „Административен“, Албена Володиева Предоева –
представител на СД №186 при СФСМВР, Олга Георгиева Захова – представител на НСГА – МВР
в НИК.
Настоящото заседание бе открито в 13.00 часа от председателя Цветан Нишев, бе проверен
и установен необходимия кворум за вземане на решения, както и предложен и приет следния
дневен ред:
1. Обсъждане на предложение до ССП за промяна на заповед от министъра на вътрешните
работи (рег. № 8121з-1529/05.12.2018 г., която отменя заповед рег.№ 8121з-388/04.08.2014 г.) за
определяне редът за ползване на отпуск от държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 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. Обсъждане на предложение до ССП във връзка с Наредба №8121з-904/30.07.2015 г.
относно определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите в
МВР за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите и
на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 часа, изм. и
доп. с № 8121з-204/27.02.2018 г.
3. Обсъждане на предложение до ССП във връзка с явяването на служители на НИК, като
вещи лица в съдебни заседания или при изпълняване на служебни задължения извън сградата на
НИК.
4. Обсъждане на заповед на директора на НИК с рег. № 196з-19/01.02.2018 г.
5. Обсъждане на начина на повишаване на заплатите на служителите на НИК по чл. 142, ал.
1, т. 2. Начин на оценяване.
6. Обсъждане на реда за получаване от служители на НИК на средствата предвидени в чл.
9, ал. 2 от Наредба № 7/15.08.2005г. на МТСП и МЗ за минималните изисквания за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
7. Други.

По т. 1 от дневния ред, комисията обсъди издадената от министъра на вътрешните работи
заповед № 8121з-1529/05.12.2018 г. относно реда за ползване на отпуските по чл. 189 и чл.190 от
ЗМВР от държавните служители в МВР.
Членовете на комисията считат, че в Приложение №3 към раздел III, т. 20 на горе
цитираната заповед трябва да се направят следните допълнения:
1. Да се добави като основание за получаване на допълнителен платен годишен отпуск за
работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, нова точка, която да обхваща и
служители в МВР, работещи с биологични обекти и части от тях (трупен материал), с биологични
течности и секрети.
Мотиви: В досега съществуващата заповед на министъра на ВР това основание е било
налично. Същото съществува и в Наредба за определяне на видовете работи, за които се
установява допълнителен платен годишен отпуск (чл. 2, т. 10), издадена на основание чл. 156, ал. 2
от Кодекса на труда, както и в Наредба №8121з-904/30.07.2015 г. за определяне на условията и
реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните
работи за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите,
и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта на 22,00 до 06,00 часа.
В лабораториите на НИК-МВР се изследват веществени доказателства представляващи
биологични обекти и части от тях (трупен материал), биологични секрети и течности, както и
различни по вид предмети замърсени със засъхнали биологични тъкани и течности.
2. В т. 1 на приложение 3 да се добави подточка „и) в Научноизследователски институт по
криминалистика на работещите с рентгенови апарати за извършване на рентгено-флуоресцентен
анализ“.
Мотиви: В НИК – МВР от м. октомври 2018 г. е доставен и въведен в експлоатация
рентгенов-флуоресцентен спектрометър на фирма Брукер – модел Торнадо М4.
Необходимо е да се поиска отговор на въпроса относно реда за ползване на отпуск от ЛРТП
за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето. Тези служители не фигурират
в актуалната заповед на министъра, а съгласно чл. 34 от КТД, сключен между СО в МВР и
министъра на вътрешните работи (рег. № 812100-25626/19.12.2017 г.) „Служителите, които
работят при специфични условия и рискове за живота и здравето имат право на допълнителен
отпуск при условията и в размерите, определени за държавните служители в МВР“.
По т. 1 от дневния ред, КСД единодушно прие решение:
1. Да бъде отправено предложение до председателя на ССП, чрез директора на НИК,
да се извършат следните промени в Приложение №3 към раздел III, т. 20 в заповед на министъра
на ВР № 8121з-1529/05.12.2018 г.:
- Да се добави като основание за получаване на допълнителен платен годишен отпуск за
работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, нова точка, която да обхваща и
служители в МВР, работещи с биологични обекти и части от тях (трупен материал), с
биологични течности и секрети.
- В т. 1 на приложение 3 да се добави подточка „и) в Научноизследователски институт
по криминалистика на работещите с рентгенови апарати за извършване за извършване на
рентгено-флуоресцентен анализ“.
2. Да се отговори на въпроса – какъв е реда за ползване на отпуск за работа при
специфични условия и рискове за живота и здравето, служителите работещи по трудови

правоотношения в МВР, т. к. същите липсват от заповедта, а съгласно чл. 34 от КТД, сключен
между СО в МВР и министъра на вътрешните работи (рег. № 812100-25626/19.12.2017 г.)
„Служителите, които работят при специфични условия и рискове за живота и здравето имат
право на допълнителен отпуск при условията и в размерите, определени за държавните
служители в МВР“.
По т. 2 от дневния ред се обсъди храната, която се предоставя на служителите съгласно
Наредбата за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите
на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичния
характер на труда на служителите, и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през
нощта на 22,00 до 06,00 часа (8121з-904/30.07.2015 г.). Към момента на правоимащите служители
се предлагат срещу купони единствено четири вида колбаси – шпек салам, пилешко филе,
сушеница и суджук.
Има служители които имат хранителни алергии, специфични хранителни навици или
специфична хранителна диета в следствие на определено заболяване, поради, което при
ограничаване на доставките до определените по-горе артикули, тези служители не могат да се
възползват от правото си на безплатна храна.
От друга страна, в писмо-отговор (рег. № 8121р-1897/13.09.2016 г.) до НИК, ДПНД – МВР
категорично заявява, че не се допуска ограничение на видовете храни.
В докладна записка (рег. № 5785р-6052/16.03.2017 г.) на директора на ДУССД до
министъра на вътрешните работи се казва, че „практически не е възможно да се проведе
обществена поръчка по ЗОП за неограничен брой продукти, които да се предоставят като
безплатна храна по реда на Наредба №8121з-904/30.07.2015 г.“. Според чл. 1, ал. 1, т.4 от ЗОП,
„този закон определя условията и реда за възлагане на обществени поръчки за строителство,
доставки или услуги и за провеждане на конкурси за проект от възложители с цел осигуряване на
ефективност при разходването на средства на дружества или предприятия, които са възложители
по смисъла на закона“. В конкретния случай сумата, която министерството заплаща за
осигуряване на безплатна за служителите храна е фиксирана, което обезсмисля използването на
ЗОП като механизъм за осигуряване на същата (не се очаква да се постигне ефективност за
изразходване на необходимите средства за обезпечаване с храна на правоимащите служители).
По т. 2 от дневния ред, КСД единодушно прие решение да бъде отправено предложение до
председателя на ССП, чрез директора на НИК, относно промяна на Наредба №8121з904/30.07.2015г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на
служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани
със специфичния характер на труда на служителите, и на ободряващи напитки на
служителите, полагащи труд през нощта на 22,00 до 06,00 часа. Промените да са в посока на
неограничаване на правоимащите служители за избор на храна.
По т.3 от дневния ред, Албена Предоева запозна комисията с въпроси, поставени от
членове на СД 186 СФСМВР при НИК на синдикално събрание проведено на 29.11.2018 г. В
доклада на комисия (рег. № 4575р-3038/22.11.2017г.), назначена от министъра на вътрешните
работи, която извърши проверка в НИК относно правомерност на действията при Прилагането на
Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите

лица, издадена от Министерството на правосъдието Обн. ДВ. бр.50 от 3 юли 2015 г., изм. ДВ.
бр.28 от 8 април 2016 г., назначени по наказателни, граждански, административни и изпълнителни
дела през периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2017 г., на стр. 4 е посочено, че от директора на ДПНД
(рег. № 8121р-24199/15.11.2017 г.) е изразено становище, че „В случаите, когато вещи лица –
служители на МВР са изготвили експертизи и се явяват пред съда във връзка с дадено от тях
експертно заключение, свързано с изпълнение на служебните им задължения, за времето на
съдебното заседание те изпълняват служебните си задължения и съответно получават
възнаграждение от МВР“. Във връзка с горното, служителите настояват:
1. Да бъдат командировани за сметка на МВР при участието им като вещи лица в съдебни
заседания провеждани извън гр. София. При завръщането си от командировката вещото лице да се
отчита пред ДПУБ-МВР, а те да търсят средствата от съответния съд на основание чл. 20, ал. 2
Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.
Мотиви: За да се явят в съдебни заседания вещите лица, служители на НИК, заплащат
авансово разходите си за явяване (пътни, дневни и квартирни) за своя сметка. В повечето случаи
тези средства им се възстановяват от съответния съд, съгласно заложеното в чл. 20, ал. 2 Наредба
№ 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, по банков път
след повече от месец, като съответното съдебно счетоводство се позовава на чл.27, ал.1 от
Наредбата. По този начин, при участие на вещо лице, служител на МВР, в едно или повече
съдебни заседания за месец, извън града на неговото местоживеене, служителят лишава себе си и
семейството си от средствата, предвидени за тяхната месечна издръжка (битови сметки, храна,
лекарства и др.).
2. Да бъдат осигурени карти за пътуване в масовия градски транспорт на служителите на
НИК, при явяването им като вещи лица в съдилища в гр. София.
Мотиви: Съгласно чл. 6, ал. 1, т.2 от Наредбата за командировките в страната, лица, които
изпълняват служебни задачи в границите на населените места, където е мястото на работата им,
определено при възникване на трудовото правоотношение, не се считат командировани.
3. Да бъдат осигурени карти за пътуване в масовия градски транспорт на служителите на
НИК при изпълнение на техни служебни задължения извън сградата на НИК, например в
обслужващи НИК дирекции – ДПУБ, ДУССД и др.
По т. 3 от дневния ред, КСД единодушно прие решение да бъде отправено предложение до
председателя на ССП, чрез директора на НИК, относно:
1. Служителите на НИК да бъдат командировани за сметка на МВР при участието им
като вещи лица в съдебни заседания провеждани извън гр. София. При завръщането си от
командировката вещото лице да се отчита пред ДПУБ-МВР, а те да търсят средствата от
съответния съд на основание чл. 20, ал. 2 Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията
и възнагражденията на вещите лица.
2. Да бъдат осигурени карти за пътуване в масовия градски транспорт на служителите
на НИК, при явяването им като вещи лица в съдилища в гр. София.
3. Да бъдат осигурени карти за пътуване в масовия градски транспорт на служителите
на НИК при изпълнение на техни служебни задължения извън сградата на НИК, например в
обслужващи НИК дирекции – ДПУБ, ДУССД и др.

По т. 4 от дневния ред, Албена Предоева запозна комисията с въпроси, поставени от
членове на СД 186 СФСМВР при НИК на синдикално събрание проведено на 29.11.2018 г.
Служителите, искат преразглеждане на т. 1 и т. 3 от заповед на директора на НИК с рег. №196з19/01.02.2018г.
Мотиви: В т. 1 на посочената по-горе заповед е записано: „Служителите на НИК – МВР,
призовани в качеството на вещи лица в съдебни заседания в София, тръгват от работното си място
1 час и 30 мин. преди началото на съдебното заседание, и се явяват на работното си място, до 1 час
и 30 мин. след освобождаването им от съдебното заседание (в случаите когато явяването на
работното място ще е в рамките на работното време)“. Служителите считат, че при освобождаване
например в 15,30 часа, или при начален час на съдебно заседание в 11,00 часа идването или
прибирането до сградата на НИК е безпредметно. За времето преди тяхното тръгване или след
тяхното прибиране не може на практика да се започне или завърши определена лабораторна
работа, но те ще трябва със собствени средства да заплатят още две пътувания в масовия градски
транспорт.
В т. 3 на посочената по-горе заповед е записано: „Служителите от НИК – МВР, призовани в
качеството на вещи лица в съдебни заседания в съдилищата в гр. София, след приключване на
съдебното заседание, представят на председателя на съдебния състав или съдебния секретар
призовката си за отразяване на часа на освобождаването им“. Служителите считат, че това
действие ги поставя в унизително положение. Единствено само служителите на НИК от всички
присъстващи в съдебната зала вещи лица (в т.ч. и други служители на МВР), участващи в
съдебното заседание се обръщат към съда с подобна молба, което в доста случаи става повод за
коментари, някои от които са унизителни – например „щом работодателя не ви вярва, как съда да
има доверие във Вашата работа?“.
Председателя на комисията г-н Цветан Нишев обясни, че няма как тези точки да отпаднат
от заповедта, т. к. същата е издадена във връзка с т. IV.2 от утвърден от министъра на вътрешните
работи доклад от проверка на дирекция „Инспекторат“ (рег. № 4575р-3038/22.11.2017 г.).
По т. 5 от дневния ред, г-жа Олга Захова представи на вниманието на комисията писмено
предоставен въпрос от г-жа Ивелина Лазарова (член на комисията, отсъстващ поради ползване на
платен годишен отпуск). Служителите се интересуват какво увеличение на основната месечна
заплата могат да очакват във връзка с приетото предложение за 10% увеличение на заплатите на
държавните служители от 01.01.2019 г., наредбата за заплатите на служителите в държавната
администрация и политиката на ръководството на НИК – МВР за ограничаване на броя на
поставените оценки „Изпълнението надвишава изискванията“ и забраната да се поставят оценки
„Изключително изпълнение“.
Председателят на комисията г-н Цветан Нишев, отговори че няма забрана от ръководството
да се поставят оценки „Изключително изпълнение“. Сумата за увеличението на заплатите на
служителите ще бъде определена с Вътрешните правила за заплатите на държавните служители по
чл. 142, ал. 1, т. 2 от ЗМВР, а оценката се поставя на служителите съгласно критериите за
оценяване, подробно разписани в Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на
служителите в държавната администрация.

По т. 6 от дневния ред, г-жа Олга Захова представи на вниманието на комисията писмено
предоставен въпрос от г-жа Ивелина Лазарова (член на комисията, отсъстващ поради ползване на
платен годишен отпуск). Служителите се интересуват какъв е реда, след проведените през м.
ноември тази година, в МИ-МВР, профилактични прегледи и получени рецепти за очила, да се
възползват от предвиденото в чл. 9, ал. 2 от Наредба № 7/15.08.2005 г. на МТСП и МЗ за
минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа
с видеодисплеи.
По т. 6 от дневния ред, КСД единодушно прие решение да бъде отправено предложение до
председателя на ССП, чрез директора на НИК,за отговор на поставения въпрос - какъв е реда,
след проведените през м. ноември тази година, в МИ-МВР, профилактични прегледи и получени
рецепти за очила, служителите на НИК да се възползват от предвиденото в чл. 9, ал. 2 от
Наредба № 7/15.08.2005г. на МТСП и МЗ за минималните изисквания за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
По т. 7 от дневният ред, г-жа Албена Предоева и г-жа Олга Захова поискаха разрешение
от ръководството на института да използват информационното табло на ет. 5, срещу асансьора за
синдикална дейност.
Предложението се прие единодушно от членовете на комисията.
На основание чл. 31 от Правила за организацията и дейността на съвета за социално
партньорство в МВР (рег. № 8121р-17692/08.04.2015 г.), КСД при НИК – МВР предлага на
председателя на ССП в МВР за разглеждане и решаване на следните проблеми:
1. В Приложение №3 към раздел III, т. 20 към заповед на министъра на ВР № 8121з1529/05.12.2018 г. относно реда за ползване на отпуските по чл. 189 и чл. 190 от ЗМВР от
държавните служители в МВР:
- Да се добави като основание за получаване на допълнителен платен годишен отпуск за
работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, нова точка, която да обхваща и
служители в МВР, работещи с биологични обекти и части от тях (трупен материал), с биологични
течности и секрети.
- В т. 1 на приложение 3 да се добави подточка „и) в Научноизследователски институт по
криминалистика на работещите с рентгенови апарати за извършване за извършване на рентгенофлуоресцентен анализ“.
2. Какъв е реда за ползване на отпуск за работа при специфични условия и рискове за
живота и здравето, служителите работещи по трудови правоотношения в МВР, т. к. същите
липсват от заповедта, а съгласно чл. 34 от КТД, сключен между СО в МВР и министъра на
вътрешните работи (рег. № 812100-25626/19.12.2017 г.) „Служителите, които работят при
специфични условия и рискове за живота и здравето имат право на допълнителен отпуск при
условията и в размерите, определени за държавните служители в МВР“.
3. Да се извърши промяна на Наредба №8121з-904/30.07.2015 г. за определяне на условията
и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните
работи за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите,
и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта на 22,00 до 06,00 часа.
Промените да са в посока на неограничаване на правоимащите служители за избор на храна.

4. Служителите на НИК да бъдат командировани за сметка на МВР при участието им като
вещи лица в съдебни заседания провеждани извън гр. София. При завръщането си от
командировката вещото лице да се отчита пред ДПУБ-МВР, а те да търсят средствата от
съответния съд на основание чл. 20, ал. 2 Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и
възнагражденията на вещите лица.
5. Да бъдат осигурени карти за пътуване в масовия градски транспорт на служителите на
НИК, при явяването им като вещи лица в съдилища в гр. София.
6. Да бъдат осигурени карти за пътуване в масовия градски транспорт на служителите на
НИК при изпълнение на техни служебни задължения извън сградата на НИК, например в
обслужващи НИК дирекции – ДПУБ, ДУССД и др.
7. Какъв е реда, след проведените през м. ноември тази година, в МИ-МВР, профилактични
прегледи и получени рецепти за очила, служителите на НИК да се възползват от предвиденото в
чл. 9, ал. 2 от Наредба № 7/15.08.2005 г. на МТСП и МЗ за минималните изисквания за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
Мотивите към направените предложения са посочени при обсъждането им в протокола.
Заседанието беше закрито от председателя на КСД при НИК г-н Цветан Нишев в 13.45
часа.

Председател КСД: …………п…………….
/Цветан Нишев/
Членове: 1. …………п……………..
/Ивайло Ананиев/
2. …………п…………….
/Албена Предоева/
3. …………п……………..
/Олга Захова/

