РАЗПОРЕЖДАНЕ
гр. София, 26.02.2020 г.
Във Върховния касационен съд са постъпили писмо от Росица
Темелкова – административен ръководител – председател на Окръжен съд
– Бургас, сигнал от адв. Ралица Рачева, както и искане от Данаил Кирилов
– министър на правосъдието, който на основание чл. 125 от ЗСВ е
предложил на Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС да
постанови тълкувателно решение, поради съществуваща противоречива
съдебна практика по смисъла на чл. 124, ал. 1, предл. първо от ЗСВ, по
следния въпрос:
„При отчитане и заплащане на положените часове нощен труд от
служители на Министерството на вътрешните работи приложими ли
са разпоредбите на Кодекса на труда и на Наредбата за структурата и
организацията на работната заплата (в частност разпоредбата на чл. 9,
ал. 2 от същата наредба) или следва да се прилагат разпоредбите на
специалния Закон за Министерството на вътрешните работи и на
издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове?“
В посочените материали е констатирано, че по въпроса е налице
противоречива съдебна практика на съдебни състави на окръжните
съдилища.
Една част от съдебните състави приемат, че в ЗМВР и в
приложимите наредби към него, с изключение на отменената Наредба №
8121з-407 от 2014 г., липсва правна регламентация относно преобразуване
на часовете положен нощен труд в дневен с коефициент 0,143 и поради
това следва да се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и
организацията на работната заплата (НСОРЗ), а именно, че при сумирано
изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с
коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност
на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане
на работното време. Съставите считат, че прилагането на субсидиарни
разпоредби е в съответствие с основния правен принцип за равенство и
недопускане на дискриминация, закрепен в чл. 6 от Конституцията и в чл.
14 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи
(Решение № 468 от 05.12.2019 г. на ОС – Русе по в.гр.д. № 710/2019 г.,
Решение от 2018 г. на ОС – Варна по в.гр.д. № 2364/2018 г., Решение от
17.08.2018 г. на ОС – Варна по в.гр.д. № 1810/2018 г., Решение №
153/02.12.2019 г. по в. гр.д. № 1614/2019 г. на ОС – Бургас, Решение №
102/21.06.2019 по в.гр.д. № 265/2019 г. на ОС – Сливен и др.).
Друга част от съдебните състави приемат, че разпоредбите на КТ и
НСОРЗ са неприложими към отчитане на работното време в МВР, тъй като
тази материя е уредена в специален закон – ЗМВР и издадените въз основа

на него подзаконови нормативни актове. При наличието на специална
уредба на правоотношенията, приложим е специалният закон, а именно
ЗМВР. Този закон прави ясно разграничение между извънреден и нощен
труд, като размерът на възнагражденията за извънреден труд е посочен в
закона, а условията и редът за изплащане на нощен труд се определят с
наредба на министъра на вътрешните работи, респ. размерът – с негова
заповед. Съставите приемат, че не е налице непълнота в специалната
уредба. За полагания от служителите на МВР извънреден труд и нощен
труд са налице специални нормативни актове, които регулират тези
правоотношения. Наредбата за структурата и организацията на работната
заплата е подзаконов нормативен акт, издаден по приложение на КТ,
поради което не може да се прилага субсидиарно, нито по аналогия в
хипотези, за които е налице специална правна уредба (Решение № 456 от
27.11.2019 г. на ОС – Русе по в.гр.д. № 709/2019 г., Решение №
35/20.01.2020 г. по в.гр.д. № 1110/2019 г. на ОС – Велико Търново,
Решение № 41 по в.гр.д. № 1111/2019 г. на ОС – Велико Търново).
С оглед горното и доколкото поставеният въпрос ангажира
компетентността на Гражданската колегия, на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ
следва да бъде образувано тълкувателно дело пред Общото събрание на
Гражданската колегия.
Предвид изложеното,
Р А З П О Р Е Ж Д А М:
І. Да се образува т. д. № 1/2020 г. по описа на ВКС, Гражданска
колегия, за приемане на тълкувателно решение по въпроса:
„При отчитане и заплащане на положените часове нощен труд от
служители на Министерството на вътрешните работи приложими ли
са разпоредбите на Кодекса на труда и на Наредбата за структурата и
организацията на работната заплата (в частност разпоредбата на чл. 9,
ал. 2 от същата наредба) или следва да се прилагат разпоредбите на
специалния Закон за Министерството на вътрешните работи и на
издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове?“
ІI. Определям комисия за изготвяне на проект за тълкувателно
решение по т. д. № 1/2020 г. на ОСГК в състав:
- съдия Симеон Чаначев, докладчик,
- съдия Велислав Павков,
- съдия Боян Цонев.
III. Делото да се докладва на комисията за предприемане на действия
по т. 7 от Правилата за приемане на тълкувателни решения от ОСГК,
ОСТК и ОСГТК на ВКС.

IV. Настоящото разпореждане, заедно с искането на министъра на
правосъдието, да се публикуват на вътрешния и външния сайт на ВКС –
секция „Тълкувателни дела“.
СВЕТЛА ДИМИТРОВА –
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД
(съгласно Заповед № 466/20.02.2020 г.)

