МОТИВИ
към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1175 от 29
септември 2015 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в
Министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго
вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на неносещите
униформа държавни служители (обн., ДВ, бр.78 от 2015 г.)
1. Причини, които налагат приемането на акта:
С Наредба № 8121з-1175 от 29 септември 2015 г. за условията и реда за осигуряване на
държавните служители в Министерството на вътрешните работи на работно и униформено
облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на
неносещите униформа държавни служители (обн., ДВ, бр. 78 от 2015 г.), (Наредбата) се
определят условията и редът за осигуряване на служителите на Министерството на
вътрешните работи (МВР) по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР) и по § 86 от преходните и заключителни разпореди на Закона за изменение и
допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.),
на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно на
парична сума за облекло на неносещите униформа държавни служители.
Това налага разпоредбата на чл. 1 от Наредбата да се прецизира предвид, че § 86 от
преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗМВР
(ДВ, бр. 14 от 2015 г.) е изчерпал своето действие, тъй като с влизането в сила от 01.02.2017 г.
на § 69 и § 70 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗМВР (обн., ДВ, бр. 81 от
2016 г.) служебните правоотношения на служителите, за които се е прилагал този параграф са
преобразувани в служебни правоотношения по Закона за държавния служител и трудови
правоотношения.
На следващо място със ЗИДЗМВР (обн., ДВ, бр. 81 от 2016 г.) в чл. 142 на ЗМВР е
създадена ал. 3, според която със статут по чл. 142, ал. 1, т. 1 са и държавните служители от
изчерпателно изброените структури и звена на МВР, които осъществяват конкретно посочени
дейности, свързани с дейностите на полицейските органи и органите по пожарна безопасност
и защита на населението. В този смисъл следва в Наредба № 8121з-1175/2015 г. да бъдат
включени и служителите по чл. 142, ал. 3 от ЗМВР.
Необходимо е и допълнение на Наредбата № 8121з-1175/2015 г., тъй като в нея не е
предвидена възможност за надвишаване на размера на сумите и доволствията по чл. 1,
определяни ежегодно със заповед на министъра на вътрешните работи по чл. 181, ал. 4 от
ЗМВР. Определеният годишен лимит не е променян повече от 13 години, а стойността на
предоставяния артикул „Костюм специален зимен“ на служителите като лично вещево
имущество, надвишава този лимит.
Също така, в Наредбата не е предвидена възможност наследниците на държавен
служител, изпълняващ служебните си задължения в униформено облекло, който е надвишил
стойността на определения годишен лимит за получаване на лично вещево имущество и
чието служебно правоотношение е прекратено на основание чл. 226, ал. 1, т. 12 от ЗМВР, да
не възстановяват надвишената от лимита стойност за текущата година. За сравнение в чл. 18,
ал. 3 от Наредбата е предвидено на наследниците на държавен служител, неносещ
униформено облекло, чието служебно правоотношение е прекратено на основание чл. 226, ал.
1, т. 12 от ЗМВР да се изплаща пълният размер на сумата за облекло за текущата година без

приспадане на неотработеното време, в случай че не му е изплатена. В тази връзка с проекта
на Наредба следва да се създаде равнопоставеност между наследниците на държавен
служител, изпълняващ служебните си задължения в униформено облекло и наследниците на
държавен служител, неносещ униформено облекло, чиито служебни правоотношения са
прекратени на основание чл. 226, ал. 1, т. 12 от ЗМВР.
2. Цели, които се поставят:
С предлаганите промени в Наредбата се цели:
Да се прецизира разпоредбата на чл. 1 от Наредбата, като в обхвата ѝ бъдат
включени държавните служители по чл. 142, ал. 3 от ЗМВР; на съответните служители да се
даде възможност да получат артикул „Костюм специален зимен“, чиято стойност
надвишава размера на сумата по чл. 2, ал. 1 от тази Наредба; да се създаде
равнопоставеност между наследниците на държавен служител, изпълняващ служебните си
задължения в униформено облекло и наследниците на такъв служител, неносещ
униформено облекло, чиито служебни правоотношения са прекратени на основание чл. 226,
ал. 1, т. 12 от ЗМВР.
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:
Ще се създаде възможност държавните служители, изпълняващи задълженията си в
униформено облекло, да получат еднократно артикул „Костюм специален зимен“, чиято
стойност надхвърля размера на сумите и доволствията по чл. 1 от Наредбата.
Ще се създаде равнопоставеност между наследниците на държавен служител,
изпълняващ служебните си задължения в униформено облекло и на наследниците на такъв
служител, неносещ униформено облекло, чиито служебни правоотношения са прекратени на
основание чл. 226, ал. 1, т. 12 от ЗМВР.

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.

