МОТИВИ
към проект на 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. Причини, които налагат приемането на акта:
С 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.)
(Наредба) се определят структурите, чиито служители изпълняват служебните си задължения
в униформено облекло, видът му, редът за предоставянето, носенето и сроковете за
ползването му, както и другите принадлежности, върху които са поставени символи и
отличителни знаци на структурите на МВР; структурите, чиито служители, полицейски
органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението изпълняват служебните си
задължения в работно облекло за служебно ползване, видът му, редът за носене и сроковете
за ползването му, както и видът и моделът на униформеното облекло за курсантите от
Академията на МВР и сроковете за ползването му. Наредбата е издадена от министъра на
вътрешните работи на основание чл. 151, ал. 4, във връзка с чл. 181, ал. 2 от ЗМВР.
Предвид извършените структурни промени в МВР със Закона за изменение и
допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи /ЗМВР/ (обн., ДВ, бр. 60 от
2020 г.) се налагат изменения в Наредбата с цел привеждането й в съответствие със закона и
актуалната структура на министерството. В тази връзка е необходимо да се прецизират
разпоредбите относно наименованията на структурите и техните звена, настъпили
вследствие на създадените Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с
тероризма“ (чл. 39, ал. 5 от ЗМВР) и сектори „Специални тактически действия“ (чл. 44 от
ЗМВР), както и разпоредбите, свързани с определяне на униформено и работно облекло
съобразно спецификата на изпълняваните от тях дейности, като се променя съдържанието на
приложения № 1 и 2 към Наредбата (елементите на видовете униформено и работно облекло,
пагоните и емблемите за облеклото и останалите принадлежности, върху които са поставени
символи и отличителни знаци на структурите на МВР).
2. Цели, които се поставят:
С предлаганите промени в Наредбата се цели:
Разпоредбите на Наредбата да се приведат в съответствие със ЗМВР и променената
структура на министерството.
На служителите, изпълняващи служебните си задължения в униформено облекло и
работно облекло за служебно ползване, да се създадат необходимите условия за изпълнение
на дейностите по ЗМВР и ПУДМВР.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Издаването на проекта на Наредба не води до необходимост от допълнителни
финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:
Очаква се поддържане на външен вид на служителите, изпълняващи служебните си
задължения в униформено облекло, съобразен с нормативните изисквания.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С проекта на Наредба не се предвижда въвеждане на европейско законодателство,
поради което не е изготвена справка за съответствие с европейското право.

