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., доп. бр. 34 от 2019 г.)
1. Причини, които налагат приемането на акта
С Наредба № 8121з-1010/24.08.2015 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., доп. бр. 34 от 2019 г.) (Наредба) се определят структурите,
чиито служители изпълняват служебните си задължения в униформено облекло, видът на
униформеното облекло, 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 и са свързани с изпълнението на служебните задължения на
държавните служители. В Наредбата не е предвидена възможност за изработването и
тестването на нови образци униформени облекла и обувки от служителите на МВР при
изпълнение на функционалните им задължения, изготвянето на техническите
спецификации както и тяхното предоставяне за тестови цели. С новите модели се променя
визията на униформените облекла и тяхната функционалност, в сравнение с утвърдените
образци, заложени в албума по чл. 29, ал. 1 от Наредбата. Наред с това в Закона за
Министерството на вътрешните работи, Правилника за устройството и дейността на
Министерството на вътрешните работи и Наредбата не е предвидена възможност
униформеното облекло в МВР да бъде използвано за „тестово носене”, а единствено за
изпълнение на служебните задължения на държавните служители от съответните структури
на МВР. С оглед на това се налага да се извършат промени в Наредбата, които да създадат
възможност за легално използване на униформено облекло от съответните служители на
МВР за тестови цели, да се регламентира понятието „униформено облекло за тестови
цели“; да се определят редът за предоставянето и използването му, начинът за
оповестяването на визията му и текстовото му описание.
2. Цели, които се поставят
С предлаганите изменения и допълнения на Наредбата се цели:
- да се създаде основание за използване от съответните служители на МВР на
униформеното облекло за тестови цели, както и възможност същите служители да
изпълняват функционалните си задължения;
- да се направи анализ на предимствата и недостатъците на униформено облекло за
тестови цели в сравнение с утвърденото униформено облекло, да се отстранят
констатираните недостатъци и да се утвърдят нови по-практични образци униформени
облекла за използване в реални условия при изпълнение на функционалните задължения на
служителите;
- на базата на униформеното облекло за тестови цели да се създаде ново пофункционално униформено облекло, което да подобрява изпълнението на служебните
задължения на служителите като осигури техния комфорт;

- да се даде възможност на служителите да изразят своите мнения и предложения,
относно ергономичността, модела и функционалността в реални условия.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба
Необходимите финансови средства ще се осигуряват в рамките на утвърдения
бюджет на МВР за съответната година.
4. Очаквани резултати от прилагането
Да се предостави възможност на служителите от МВР за тестване на нови образци
униформени облекла в реални условия при изпълнение на функционалните им задължения.
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 таблица за съответствие с европейското право.

