МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
№ ………………….…………..….…
……………………………….2021 г.

ПРОЕКТ!

НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1010 от 2015 г. за униформеното облекло и
работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи
(обн., ДВ, бр. 68 от 2015 г.; изм. бр. 2 от 2017 г. и бр. 34 и 77 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 2, ал. 2 се изменя така:
„(2) Работното облекло за служебно ползване по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 2 се използва от
полицейските органи и органите по пожарна безопасност и защита на населението при
изпълнение на служебни задължения с летателни и плавателни средства, мотоциклет, велосипед,
ски, кон, куче, при изпълнение на специални задачи и тренировъчна дейност и задачи по
гранично наблюдение.“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В т. 1, буква „а“ се изменя така:
„а) служителите от Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), с изключение на
служителите от сектор „Специални тактически действия“;“.
2. В т. 3 се правят следните изменения:
а) буква „б“ се отменя.
б) буква „в“ се изменя така:
„в) служителите от дирекция „Жандармерия“ (ДЖ) при „Главна дирекция
„Жандармерия, специални операции и борба с тероризма (ГДЖСОБТ);“.
в) Буква „д“ се изменя така:
„д) служителите от базите „Гранични полицейски кораби“ (БГПК), Специализиран отряд
„Въздушно наблюдение“ (СОВН), служителите с висше морско образование в отдели „Гранично
наблюдение“ и „Национален координационен център“ на ГДГП в секторите „Гранично
наблюдение“ и „Регионален координационен център“ на РДГП, с изключение на държавните
служители от сектор/група „Анализ и прогнози“;“.
г) буква „з“ се отменя.
д) буква „и“ се изменя така:
„и) служителите от секторите „Специални тактически действия“ (ССТД);“.
§ 3. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Служителите от ГДБОП, ССТД, групите за охрана на държавната граница
(ГОДГ), мобилните гранично-полицейски групи и взводове при РДГП (МГПГ и МГПВ при
РДГП), СПС при СДВР, СПС при ОДМВР, секторите „Патрулно-постова дейност и масови

мероприятия“ към ДЖ при ГДЖСОБТ и водачите на служебни кучета към всички структури
могат да използват работно облекло за служебно ползване с камуфлиран цвят.
(2) Служителите от дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ (ДСОБТ) могат
да използват работно облекло за служебно ползване, едноцветно или с камуфлиран цвят. Видът
разцветка се определя със заповед на директора на ГДЖСОБТ.“.
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „униформено“ се добавя „и специално работно“.
2. В ал. 2 след думата „униформено“ се добавя „и специално работно“.
§ 5. В чл. 10 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след съкращението „ГДНП“ се поставя запетая и се добавя „ГДЖСОБТ“.
2. В ал. 2 след съкращението „ГДНП“ се поставя запетая и се добавя „ГДЖСОБТ“.
3. В ал. 4 след съкращението „ГДНП“ се поставя запетая и се добавя „ГДЖСОБТ“.
§ 6. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Държавните служители от ДСОБТ при ГДЖСОБТ и ССТД изпълняват
служебните си задължения в облеклото по чл. 3, ал. 2, т. 1 или 2 при специални задачи и
тренировъчна дейност съобразно конкретната оперативна обстановка по разпореждане на
директорите на съответните структури.“.
§ 7. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Държавните служители от отдел СПС при СДВР и звената СПС на ОДМВР,
секторите „Патрулно-постова дейност и масови мероприятия“ към ДЖ при ГДЖСОБТ, ССТД в
РДГП, МГПГ и МГПВ при РДГП изпълняват служебните си задължения в униформено облекло,
в тактическа униформа и работно облекло, а ГОДГ при РДГП изпълняват служебните си
задължения в униформено и работно облекло, при специални задачи и тренировъчна дейност
съобразно конкретната оперативна обстановка по разпореждане на директорите на съответните
структури.“.
§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след съкращението „ГДНП“ се поставя запетая и се добавя „ГДЖСОБТ“.
2. В ал. 2 след съкращението „ГДНП“ се поставя запетая и се добавя „ГДЖСОБТ“.
3. В ал. 3 след съкращението „ГДНП“ се поставя запетая и се добавя „ГДЖСОБТ“.
§ 9. В чл. 19, ал. 2 думите „командирът на СОБТ“ се заличават.
§ 10. В чл. 26 след думите „изпълнение на специални задачи“ се поставя запетая и се
добавя „задачи по гранично наблюдение“.
§ 11. В чл. 30, ал. 1 думите „командирът на СОБТ“ се заличават.
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§ 12. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „командирът на СОБТ“ се заличават.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Държавните служители от ДСОБТ могат да използват униформено и работно
облекло при участие в специални и специализирани операции. За всеки конкретен случай видът
облекло се определя със заповед на директора на ГДЖСОБТ.“.
§ 13. В чл. 34, ал. 1 думите „командирът на СОБТ“ се заличават.
§ 14. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1, т. 3 се изменя така:
„3. „Работно облекло за служебно ползване“ е облекло, което се предоставя извън
личното вещево доволствие и се връща след определения срок. Използва се от полицейските
органи и органите по пожарна безопасност и защита на населението при изпълнение на служебни
задължения с летателни или плавателни средства, мотоциклет, велосипед, ски, кон и при
изпълнение на специални задачи, тренировъчна дейност и задачи по гранично наблюдение.
Същото е предназначено да осигури специална защита и/или удобство при изпълнение на
специфични задачи.“.
2. В § 2 след съкращението „ГДНП“ и след думите „служителите от ГДГП“ се поставя
запетая и се добавя „ГДЖСОБТ“.
§ 15. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 „Униформено облекло за държавните служители
от МВР“, в т. ІІІ „Работно облекло и снаряжение за служебно ползване за държавните служители
от МВР“ се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. Тактическо облекло за държавните служители от ГДЖСОБТ; ГДБОП; ССТД; СПС
при СДВР и групите СПС при ОДМВР; МГПГ и МГПВ на РДГП.“.
2. В т. 1.1, буква „й“ съкращението „СОБТ“ се заменя с „ДСОБТ“.
3. Създава се т. 1.3:
„1.3. Държавните служители от ДСОБТ освен посочените в т. 1.1. и т. 1.2. могат да
използват и тактическа униформа:
а) риза тактическа;
б) панталон тактически;
в) яке с мембрана парка;
г) панталон с мембрана;
д) термобельо долно ниво 2;
е) термобельо горно ниво 2;
ж) термобельо долно ниво 1;
з) термобельо горно ниво 1;
и) яке софтшел;
й) яке полар флийс;
к) риза бойна-комбатшърт;
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л) шапка боне с периферия;
м) шапка с козирка;
н) шапка зимна;
о) ръкавици тактически;
п) обувки тактически;
р) колан тактически.“.
4. Точка 2 се изменя така:
„2. Камуфлирано облекло - за държавните служители от ГДЖСОБТ; ГДБОП; ССТД;
СПС при СДВР и групите СПС при ОДМВР; МГПГ и МГПВ на РДГП; за държавните служители
от ГОДГ – само облеклото по т. 2.1 и 2.2:“.
5. В т. 3 „Специално облекло и снаряжение за държавните служители на МВР“ се правят
следните изменения и допълнения:
1. В т. 3.6, буква „е“ и т. 3.7, буква „а“ след думите „надпис „Полиция“ се добавя „или
„Жандармерия“.
2. Точка 3.9 се изменя така:
„3.9. Специално облекло за летателен състав, изпълняващ летателна програма:
а) яке от лицева кожа, подплатено с копринен хастар;
б) подбоне;
в) обувки летателни черни от лицева кожа;
г) обувки летателни от кожа и текстил;
д) яке летателно лятно CWU – 36/P;
е) яке летателно зимно CWU – 45/P;
ж) гащеризон летателен от CWU – 27/P;
з) зимна подплата за летателен гащеризон CWU – 23/P;
и) термобельо комплект (фланелка и клин);
й) пилотка летателна черна;
к) ръкавици летателни;
л) ръкавици от лицева кожа без подплата.“.
3. Точка 3.10 се изменя така:
„3.10. Специално облекло за авиоинженери и авиотехници, неизпълняващи летателни
програми:
а) яке работно зимно;
б) панталон работен зимен;
в) яке-риза работна;
г) панталон работен летен;
д) шапка зимна и шал;
е) шапка лятна с козирка;
ж) фланелка с къси ръкави;
з) термобельо комплект (фланелка и клин);
и) обувки летателни черни от лицева кожа;
й) обувки летателни от кожа и текстил;
к) светлоотразителна жилетка;
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л) колан текстилен.“
4. Създават се т. 3.14 и 3.15:
„3.14. Специално облекло за парашутисти:
а) яке, кожа с хастар;
б) комбиниран летателен костюм зимно/летен със сваляща се подплата;
в) обувки високи с равна подметка;
г) термобельо - горно и долно;
д) термо блуза - полар;
е) летателни ръкавици с пет пръста - зимни и летни;
ж) гащеризони, термоизолиращи - зимен;
з) гащеризон - летен, олекотен;
и) многофункционална парашутна каска.
3.15. Специално облекло за работа в химическа лаборатория:
а) лабораторно работно облекло, състоящо се от две части: туника и панталон - мъжки и
дамски вариант;
б) лабораторно сабо;
в) предпазни очила за работа с химически агенти.“.
§ 16. В приложение № 2 към чл. 3, ал. 4 „Пагони, емблеми и други отличителни знаци“, в
т. IІ „Отличителни знаци към униформеното облекло на държавните служители от МВР“, се
правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2.9 се изменя така:
„2.9. Емблема за ДСОБТ - жакардово тъкана, във формата на щит, с размери 115 x 85 мм.
На черен фон - щит с български трибагреник с наклонени надясно ивици. В основата на щита два кръстосани меча, на мястото на кръстосването - изобразен оптичен прицел. От вътрешната
страна на остриетата на мечовете - изобразен лъв. Над главата на лъва - нагъната лента с надпис
на широката част „МВР-ДСОБТ“. Щитът е окантен с жълт или сив кант по формата на
емблемата. Цвят на лентите, щита, мечовете, лъва и нагънатата лента - жълт или сив.“.
2. Създава се т. 2.9а:
„2.9а. Емблема за секторите ССТД - жакардово тъкана, във формата на щит, с размери
100 х 80 мм. На черен фон - щит. В центъра е разположен щит, като в горния край в средата е
изобразен свит юмрук, непосредствено под него е изобразена мишена с четири вътрешни кръга.
Върху мишената е изобразен прицел в червен цвят. Зад щита е изобразен меч. Под щита е
изобразен трибагреник в три цвята - бял, зелен и червен във вид на лента, която в средата е
разделена от долната част на меча. От двете страни на щита са изобразени лъвчета. Под
трибагреника са изобразени два броя дъбови клонки. В горната част на емблемата има надпис
„ССТД-МВР“. В долната част на емблемата е поставен дъговиден надпис „СЕКТОР
СПЕЦИАЛНИ ТАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ“. Всички елементи на емблемата са в сив цвят.“.
3. В т. 3.1 „Нагръден знак за държавни служители от съответните структури“
абревиатурата „СОБТ“ и съответстващата й дума „POLICE“ се заличават.
4. В т. 4 „Надписи“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст на точка 4 става т. 4.1.
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2. Създава се точка 4.2:
„4.2. На предната лява част на якето/ризата на специалната униформа, на линията на
гърдите се поставя надпис, лепящ тип, в черен цвят с бродиран/щампован надпис на български
език ДСОБТ, с размери 100 х 30 мм.
На дясната част на якето/ризата на специалната униформа на служителите на висша
ръководна длъжност със специфично наименование старши комисар, на линията на гърдите се
поставя знак, лепящ тип, в черен цвят, с размери 100 х 30 мм. По дължината на знака в двата края
са избродирани плътни сиви/златисти ивици, върху черния фон на знака са избродирани
сиви/златисти орнаменти и върху тях две сиви/златисти звезди.
На дясната част на якето/ризата на специалната униформа на служителите на ръководна
длъжност със специфично наименование комисар, на линията на гърдите се поставя знак, лепящ
тип, в черен цвят, с размери 100 х 30 мм, с две ивици в сив цвят, с ширина по 5 мм, разположени
надлъжно, с разстояние между тях 18 мм. В пространството между двете успоредни ивици са
разположени три бродирани/щамповани звезди, с разстояние между центровете на звездите 25
мм и разстояние от центъра на крайната звезда до външния контур 25 мм. Звездите са в сив цвят
с диаметър на описаната окръжност 23,2 мм.
На дясната част на якето/ризата на специалната униформа на служителите на ръководна
длъжност със специфично наименование старши и главен инспектор, на линията на гърдите се
поставя знак, лепящ тип, в черен цвят, с размери 100 х 30 мм, с две ивици в сив цвят, с ширина
по 5 мм, разположени надлъжно, с разстояние между тях 18 мм. В пространството между двете
успоредни ивици са разположени една или две бродирани/щамповани звезди, съответно за
старши и главен инспектор. При една звезда центърът й е разположен на 50 мм от външния край
на контура, а при две звезди разстоянието между центровете им е 30 мм, разстоянието от центъра
на звездите до външния контур е 35 мм. Бродираните/щампованите звезди са в сив цвят с
диаметър на описаната окръжност 23,2 мм.
На дясната част на якето/ризата на специалната униформа на изпълнителска длъжност със
специфично наименование експерт СО, на линията на гърдите се поставя знак, лепящ тип, в
черен цвят, с размери 100 х 30 мм, с една сива ивица с ширина от 5 мм, разположена надлъжно.
На сивата ивица хоризонтално са разположени две бродирани/щамповани звезди за
изпълнителска длъжност със специфично наименование експерт СО VI и V степен, три за
изпълнителска длъжност със специфично наименование експерт CO IV и III степен или четири за
изпълнителска длъжност със специфично наименование експерт СО II и I степен. Разстоянието
между центровете на звездите е 30 мм (за две звезди), 25 мм (за три звезди) и 20 мм (за четири
звезди) и разстояние от центъра на крайната звезда до външния контур съответно 35 мм, 25 мм и
20 мм. Бродираните/щампованите звезди са в сив цвят с диаметър на описаната окръжност 16 мм.
На дясната част на якето/ризата на специалната униформа на младши изпълнителска
длъжност със специфично наименование младши експерт, на линията на гърдите се поставя знак,
лепящ тип, в черен цвят, с размери 100 х 30 мм, с една ивица, разположена напречно, с широчина
20 мм, отстояща на 10 мм от външния край на пагона. Ивицата е бродирана/щампована със сив
цвят на черен фон.
На дясната част на якето/ризата на специалната униформа на младши изпълнителска
длъжност със специфично наименование младши инспектор (със степен III, II и I), на линията на
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гърдите се поставя знак, лепящ тип, в черен цвят, с размери 100 х 30 мм, с една, две или три
ъгловидни ивици, с широчина 10 мм. Ивиците са бродирани/щамповани със сив цвят на черен
фон.
В средата под двата лепящи надписа на нивото на гърдите се поставя надпис, лепящ тип, с
бродирани/щамповани цифри или букви в сив цвят за обозначаване на принадлежност към
съответното звено с размери 45/50 мм.
На гърба на якето/ризата на специалната униформа се поставя надпис, лепящ тип, с
бродиран/щампован надпис на английски език „SPECIAL OPERATIONS“, с размери 280 х 70
мм.“.
§17. В приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 думата в скобите „КОМАНДИР“ и запетаята
преди нея се заличават.

МИНИСТЪР:
Бойко Рашков

7

