СПРАВКА
за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона
за нормативните актове относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1010 от 24.08.2015 г. за
униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи

№
1.

Подател
Главна дирекция
„Национална полиция“

Бележки/ Предложения/ Констатации

Приети/
неприети

Сегашния текст на § 3:
„В чл. 8 се създават ал. 5 и ал. 6:
„(5) Със заповед на министъра на вътрешните
работи се определят структурите по чл. 37 от
ЗМВР, на които се предоставя униформено облекло
за тестови цели.
(6) Униформеното облекло за тестови цели се
предоставя на определени от ръководителите на
структури по чл. 37 от ЗМВР служители,
изпълняващи служебните си задължения в
униформено облекло, получено срещу подпис в
партидната книга, ведно с анкетна карта, осигурени
от ДУССД.“
§ 3. Да се измени, както следва:
Приема се.
В чл. 8 се създават ал. 5 и ал.6:
„(5) Със заповед на министъра на вътрешните
работи се определят структурите по чл. 37 от
ЗМВР, на които се предоставя униформено облекло
за тестови цели.
(6) Униформеното облекло за тестови цели се
предоставя на определените със заповед от
ръководителите на структури по чл. 37 от ЗМВР

Мотиви

2.

Национален синдикат на
пожарникарите и
спасителите „Огнеборец“

служители, изпълняващи служебните си
задължения в униформено облекло, получено
срещу подпис в партидната книга, ведно с анкетна
карта, осигурени от ДУССД.“
Мотиви - така предложения текст е неясен и не
регламентира реда за определяне на служителите в
структурите по чл. 37, на които ще бъде
предоставено униформено облекло за тестови цели.
Определянето на служителите със заповед ще
задължи същите за изпълнението на конкретни
неща, както и отговорността за неизпълнение на
разпореденото.
1. В § 2 създаденият чл. 3а „Видът на
униформеното облекло за тестови цели е по
чл. 3, ал. 1 и включва елементите по чл. 3. ал.
3“ да придобие следната редакция: „Чл. 3а
Видът на униформеното облекло за тестови
цели съответства на определеното в чл. 3, ал.
1 и включва елементите по чл. 3, ал. 3“.

Приема се
частично.

Не е необходимо в §2. относно
създаваният чл. 3а да се добавят думите
„съответства на определеното в чл. 3, ал.
1“, тъй като изразът „е по чл. 3, ал. 1“,
употребен в проекта на наредбата е
достатъчно ясен и конкретен и по
недвусмислен начин придава препращащ
характер на разпоредбата към чл. 3, ал. 1.
Тъй като елементите на униформеното
облекло за тестови цели са предмет на
работата на работна група, включваща
представители на структурите по чл. 37 от
ЗМВР и синдикални организации, то след
нейното приключване тези елементи ще
бъдат утвърдени с изрична заповед на
министъра на вътрешните работи. Поради
тази причина чл. 3а ще бъде променен в
следния смисъл: „Чл. 3а. Видът на
униформеното облекло за тестови цели е

по чл. 3, ал. 1 и включва елементи,
утвърдени със заповед на министъра на
вътрешните работи.“.
2. В Приложение 1 към чл. 3, ал. 3 да се
добавят и новите артикули към униформеното
облекло за тестови цели, а именно:
Към специалната зимна униформа да се
добави риза. Също така да се добави и
ветроустойчива жилетка.

Приема се.

3. Освен горецитираните предложения
предлагаме да бъдат включени в проекта на
наредбата и следните текстове:

Не се
приема.

3.1. В чл. 2, ал. 2 след думата „задължения“ да
се добави „със специализирана техника“.

Не се
приема.

Приема се единствено в частта към
специалната зимна униформа да се
добавят риза и ветроустойчива
жилетка. Тези елементи ще бъдат
включени в заповедта на министъра на
вътрешните работи, издавана въз
основа на създаденият чл. 3а от
проекта на наредбата.

Видно от публикуваните мотиви към
проекта на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 8121з-1010 от
24.08.2015 г. на Портала за обществени
консултации на МС се цели да се създаде
възможност за легално използване на
униформено облекло от съответните
служители на МВР за тестови цели; да се
даде дефиниция за „униформено облекло
за тестови цели“; да се определи реда за
предоставянето и използването му, начина
за оповестяването на визията му и
текстовото му описание на гражданите.
Работното облекло по чл. 2, ал. 2 от

Наредбата е извън предмета на проекта на
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 8121з-1010 от 24.08.2015 г. и
предложението не касае въвеждането,
предоставянето и използването на
униформеното облекло за тестови цели.
3.2. В § 1, т. 3 след думата „задължения“ да се
добави „със специализирана техника“.

Не се
приема.

Видно от публикуваните мотиви към
проекта на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 8121з-1010 от
24.08.2015 г. на Портала за обществени
консултации на МС се цели да се създаде
възможност за легално използване на
униформено облекло от съответните
служители на МВР за тестови цели; да се
даде дефиниция за „униформено облекло
за тестови цели“; да се определи реда за
предоставянето и използването му, начина
за оповестяването на визията му и
текстовото му описание на гражданите.
Работното облекло по чл. 2, ал. 2 от
Наредбата е извън предмета на проекта на
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 8121з-1010 от 24.08.2015 г. и
предложението не касае въвеждането,
предоставянето и използването, нито
дефиницията на униформеното облекло за
тестови цели.

3.3. Да се създаде нов §6а със следния текст:
„Техническите спецификации за провеждане

Не се
приема.

Видно от публикуваните мотиви към
проекта на Наредба за изменение и

на обществените поръчки за отделните
работни облекла за служебно
ползване и принадлежностите се предлагат от
структурите по чл. 37 от ЗМВР и се
разработват от експертен съвет на ДУССД“.

4. Да се създаде нова т. 3.11 към т. III
приложение 1: „Специално облекло и
оборудване за служители, осъществяващи

допълнение на Наредба № 8121з-1010 от
24.08.2015 г. на Портала за обществени
консултации на МС се цели да се създаде
възможност за легално използване на
униформено облекло от съответните
служители на МВР за тестови цели; да се
даде дефиниция за „униформено облекло
за тестови цели“; да се определи реда за
предоставянето и използването му, начина
за оповестяването на визията му и
текстовото му описание на гражданите.
Работното облекло по чл. 2, ал. 2 от
Наредбата е извън предмета на проекта на
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 8121з-1010 от 24.08.2015 г. и
предложението не касае въвеждането,
предоставянето и използването, нито
разработването на техническите
спецификации на униформеното облекло
за тестови цели. Освен това предложението
е противоречиво по същество. Не е
възможно техническите спецификации да
се предлагат от структурите по чл. 37 от
ЗМВР, а да се разработват от експертен
съвет на ДУССД, тъй като не става ясно
коя структура ще носи отговорността за
създадените технически спецификации.
Не се
приема.

Видно от публикуваните мотиви към
проекта на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 8121з-1010 от

пожарогасителна и спасителна дейност“.
т. 3.11.1 Специално облекло и оборудване за
служители, осъществяващи пожарогасителна и
спасителна дейност:
а. Пожарникарско топлозащитно облекло,
състоящо се от панталон и
полушуба;
б. Обувки/ботуши за пожарникари
в. Пожарникарски ръкавици
г. Пожарникарска каска
д. Пожарникарски колан
е. Маска за дихателен апарат
ж. Предпазна качулка за пожарникари
з. Филтри/маски противопрахови.
и. Облекла за химическа защита
т. 3.11.2. Специално облекло и оборудване за
служители, работещи с алпийски техники:
а. Седалка многоточково окачване
б. Седалка ниско окачване
в. Карабинер тип „МАЙОНДЕЛТА“
г. Водещ самохват
д. Гръден самохват
е. Устройство за спускане с блокировка
ж. Осмица
з. Гръдна лента
и. Педал за катерене
й. Осигурителен ремък двоен с два карабинера
без муфа
к. Алпийска каска
л. Челно осветление
м. Помощно въже Ф 7-9 мм - 5 м

24.08.2015 г. на Портала за обществени
консултации на МС се цели да се създаде
възможност за легално използване на
униформено облекло от съответните
служители на МВР за тестови цели; да се
даде дефиниция за „униформено облекло
за тестови цели“; да се определи реда за
предоставянето и използването му, начина
за оповестяването на визията му и
текстовото му описание на гражданите.
Работното облекло по чл. 2, ал. 2, т. 2 от
Наредбата е извън предмета на проекта на
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 8121з-1010 от 24.08.2015 г. и
предложението не касае въвеждането,
предоставянето и използването, нито
дефиницията на униформеното облекло за
тестови цели, нито неговите елементи.
Предложените елементи, които да се
добавят в нови т. 3.11.1 и 3.11.2 към т. III
от Приложение № 1 по чл. 3, ал. 3 от
Наредбата представляват лични предпазни
средства по смисъла на пар. 1, т. 1 от
Наредба № 3 от 2001 г. на МТСП и МЗ.
Следователно всички тези елементи имат
изрична правна регламентация в Наредба
№ 3 от 2001 г. на МТСП и МЗ. Доколкото
предмет на измененията и допълненията в
Наредба № 8121з-1010 от 24.08.2015 г. е
униформеното облекло за тестови цели, а
не личните предпазни средства на

н. Енергиен абсорбатор
о. Зимен работен гащеризон грейка
п. Летен работен гащеризон
р. Алпийски обувки - всесезонни
с. Поларено бельо
т. Работни ръкавици - кожени
у. Зимни ръкавици
ф. Зимна шапка
х. Пуловер – поларен
ц. Защитни слънчеви очила - висока степен на
защита и странични протектори
5. Досегашните точки 3.11, 3.12 и 3.13 да станат
съответно т. 3.12, 3.13 и 3.14
МОТИВИ:
Задължение на работодателя е осигуряването на
лични предпазни средства съгласно чл. 5, ал. 1 от
Наредба № 3 за минималните изисквания за
безопасност и опазване на здравето на
работещите при използване на лични предпазни
средства на работното място, на основание чл. 10
от ЗЗБУТ. В същото време в действащата
нормативна уредба не е регламентирано кой
осигурява личните предпазни средства, както и
реда за предоставянето им. Това води до липса
на финансиране за осигуряване на такива
средства и прехвърляне на отговорностите
между ДУССД и ГДПБЗН. Въпросът за
недостига на ЛПС, включващи и работно
/специално/ облекло е разискван многократно и
на Съвета за условия на труд.

служителите, осъществяващи
пожарогасителна и спасителна дейност, то
направеното предложение не се приема.

Не се
приема.

Поради отхвърляне на предложение 4. с
изложените в т. 4 мотиви, не се налага и
преномерирането на досегашните точки
3.11, 3.12 и 3.13 към т. III от Приложение
№ 1 по чл. 3, ал. 3 от Наредбата.

Съгласно чл. 85а, т. 13 от ПУДМВР: „Дирекция
„Управление на собствеността и социални
дейности“ е структура на МВР за извършване на
материално-техническо осигуряване на
структурите на МВР и социално обслужване на
служителите на МВР, като организира и отговаря
за материално-техническото осигуряване на
структурите на МВР“
В чл. 251, т. 2 от ЗМВР е регламентирано, че
,,Материално-техническото осигуряване на МВР
включва доставка, производство и ремонт на
техника и въоръжение, оборудване и друго
имущество“.
Служителите на ГДПБЗН, изпълняващи
пожарогасителна и спасителна дейност, се
осигуряват от работодателя с работно
/специално/ облекло за служебно ползване.
Работното /специално/ облекло е част от личните
предпазни средства, като то служи да защитава
служителя от вредните действия на опасните
фактори в работната среда - висока температура,
продукти на горенето, химични съединения и
други.
Смятаме, че с така предложените текстове ще се
запълни правния вакуум, съществуващ до сега,
като ясно ще се определи, че работното
(специално) облекло ще се осигурява
централизирано от ДУССД, както в момента е
регламентирано и за служителите от другите
структури на МВР.

