ПРОЕКТ!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
№ …................................................
..............................................2020 г.

НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-433 от 16 март 2017 г. за професионалното
обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи
(обн. ДВ, бр. 26 от 2017 г.; изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 2018 г. и ДВ. бр. 2 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 2, ал. 3 думите „научноизследователските и научно-приложните институти
на МВР и обучаващите звена на МВР“ се заменят с „Националния институт по криминалистика
- МВР (НИК), Института по психология - МВР (ИП) и Центъра за професионално обучение
(ЦПО) към Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР
(ГДПБЗН)“.
§ 2. В чл. 16 думите „в присъствена или комбинирана форма и се реализира“ се
заличават.
§ 3. В чл. 20, ал. 1, т. 4 думите „Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ (ГДПБЗН)“ се заменят с „ГДПБЗН“.
§ 4. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 6 думите „Специализиран отряд за борба с тероризма - МВР (СОБТ)“ се
заменят с „дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ (ДСОБТ) при Главна
дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ) и от звената
по чл. 44 ЗМВР“.
2. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Видовете подготовки по чл. 3, ал. 2 се провеждат по учебно-планова
документация, утвърдена:
1. за структурите по чл. 37 ЗМВР - от техните ръководители;
2. за териториалните звена на дирекция „Жандармерия“ (ДЖ) при ГДЖСОБТ - от
съответните началници на зоналните жандармерийски управления (ЗЖУ);
3. за териториалните звена на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) - от
съответните директори на регионалните дирекции „Гранична полиция“ (РДГП);
4. за териториалните звена на ГДПБЗН - от съответните директори на регионалните
дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН);
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5. за ДСОБТ при ГДЖСОБТ - от директора на ГДЖСОБТ, изготвена от директора на
ДСОБТ при ГДЖСОБТ въз основа на утвърден от главния секретар на МВР годишен
тематичен план по видовете подготовки по чл. 3, ал. 2.
(6) Учебно-плановата документация по ал. 5 включва:
1. ежегодна заповед за планиране, организиране и провеждане на видовете подготовки
от професионалното обучение по месторабота за следващата календарна година, издадена в
срок до 20 декември;
2. ежегодна заповед за определяне на инструктори по физическа подготовка,
инструктори и главни инструктори по подготовка по полицейска лична защита, стрелкова
подготовка и пожаро-строева подготовка и обучители по специализирана подготовка, пожаростроева подготовка и тактическа подготовка, които да провеждат съответния вид подготовка по
чл. 3, ал. 2 през следващата календарна година, издадена в срок до 20 декември;
3. тримесечни тематични планове по специализирана подготовка и ежемесечни
тематични планове по пожаро-строева подготовка и тактическа подготовка;
4. годишен тематичен план по ал. 5, т. 5;
5. ежемесечни графици за провеждане на отделните занятия по съответните видове
подготовки.“.
3. В ал. 7 съкращението „СОБТ“ се заменя с „ДСОБТ при ГДЖСОБТ“, а думите
„командира на СОБТ“ се заменят с „директора на ГДЖСОБТ“.
§ 5. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „заповед служителите по ал. 1, техните права и задължения“ се
заменят със „заповедта по чл. 27, ал. 6, т. 2 правата и задълженията на служителите по ал. 1.“.
2. В ал. 3 съкращението „ГДНП“ се заменя с ДЖ при ГДЖСОБТ.
§ 6. В чл. 35, ал. 2 съкращението „ГДНП“ се заменя с ДЖ при ГДЖСОБТ.
§ 7. В чл. 44б съкращението „СОБТ“ се заменя с „ДСОБТ при ГДЖСОБТ или за
съответната структура, в която има създадено звено по чл. 44 ЗМВР“.
§ 8. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Годишната проверка за оценяване на нивото на професионалната подготовка се
провежда по график и от комисия, чийто състав включва председател и членове.
Ръководителите на структури по чл. 37 ЗМВР, а за териториалните звена на ДЖ при
ГДЖСОБТ, ГДГП и ГДПБЗН - съответните началници на ЗЖУ или директори на РДГП или
РДПБЗН утвърждават графиците и определят със заповед състава на комисиите.
2. В ал. 2 думата „комисията“ се заменя с „комисия“, след думата „длъжност“ се
поставя запетая и се добавя „а членове - главните инструктори, инструкторите и обучителите,
провеждали съответните видове подготовки през текущата година.“.
3. В ал. 3 се правят следните изменения:
а) в основния текст думата „комисията“ се заменя с „комисия“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. АМВР;“.
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§ 9. В чл. 49 думата „приложението“ се заменя с „Приложение № 1“.
§ 10. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. До края на месец ноември на текущата календарна година комисиите по чл.
48, ал. 1 предоставят резултатите от проведената годишна проверка на звената „Човешки
ресурси“ към съответната структура за отразяване в личен картон на съответния служител
съгласно Приложение № 2 и изготвяне на справка съгласно Приложение № 3. След
утвърждаване от ръководителя на структурата по чл. 37 ЗМВР справката се изпраща до ДЧР в
срок до 15 декември на текущата календарна година.“.
§ 11. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „а командирът на СОБТ отчета си по тактическа подготовка“ и
запетаите преди и след тях се заличават.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) В срок до 15 декември на текущата календарна година ръководителите на
структурите, в които има създадени звена по чл. 44 ЗМВР, изпращат отчетите си по тактическа
подготовка до ГДЖСОБТ за изготвяне на обобщен отчет. В срок до 30 декември ГДЖСОБТ
изпраща обобщения отчет до ДЧР.“.
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 12. В Приложението към чл. 49 се правят следните изменения:
1. След думата „Приложение“ се добавя „№ 1“.
2. Точка 18 се изменя така:
„18. За всеки верен отговор се дава по една точка.“.
3. Точка 25 се отменя.
4. Думите „Приложения: 1. Образец на отчетна карта - 1 лист. 2. Образец на протокол 1 лист.“ се заличават.
§ 13. Създават се Приложение № 2 и Приложение № 3:
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„ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл. 52
ЛИЧЕН КАРТОН
относно резултатите от годишната проверка за оценяване на нивото на професионалната подготовка на
Име …………….……..…...…….…………….. Презиме …………...………………………. Фамилия ……………...………….…......…………………………
ЕГН:

Личен кадрови №
ФИЗИЧЕСКА
ПОДГОТОВКА

Годи
на

СПЕЦИ
АЛИЗИР
АНА
ПОДГОТ
ОВКА

№ на
удостоверение за
„инструктор“*
№…………./…….г.

1

2

3

ПОДГОТОВКА ПО ПЛЗ
№ на
удостоверение за
„инструктор“/“глав
ен инструктор“*
№……../………….г
.
№……../………….г
.
4

СТРЕЛКОВА
ПОДГОТОВКА
№ на удостоверение за
„инструктор“/“главен
инструктор“*

Технич
еска
№…………../………….г.
степен
№…………../………….г.
5

6

ОКОНЧА
№ на
ТЕЛНА
заповед, в
ПОЖАР
ОЦЕНКА
която е
ОТАКТИЧ
от
включен
СТРОЕВ
ЕСКА
годишната
като
А
ПОДГОТ
проверка
инструктор/
ПОДГОТ
ОВКА
"ИЗДЪРЖ
гл.
ОВКА
АЛ"/
инструктор
"НЕИЗДЪ
**
РЖАЛ"
7
8
9
10

ЗАБЕЛЕЖКА: личният картон се попълва съобразно видовете подготовки, в които участва и подлежи на годишна проверка съответният служител.
При неявяване на годишна проверка по вид подготовка, задължително се посочват причина и № на документ.
* № на удостоверение се попълва само ако съответният служител е преминал курс за инструктор/главен инструктор.
** № на заповед се попълва само за служител инструктор/главен инструктор.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към чл. 52
УТВЪРЖДАВАМ:
(име, фамилия и подпис на ръководител на структура по чл. 37 ЗМВР на ръководител)

………………..20….. г.

СПРАВКА
за резултатите от проведената годишна проверка за оценяване на нивото на видовете подготовки от професионалното обучение по месторабота на служителите по
чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР през 20.…... г.
в ……………………………….………………………………………………………..
(структура по чл. 37 ЗМВР)
Причини за неявяването на служителите (и на резервните дати)

ВИД ПОДГОТОВКА от
професионалното обучение
по месторабота

Брой
служители,
подлежащи на
проверка
(по зает щат)
съгласно чл.
27, ал. 2 от
Наредба №
8121з433/16.03.2017
г.

1

2

Брой
Брой
неявили
явили се
се
служител
служител
и
и

3

4

Брой
служители,
получили
оценка
„ИЗПЪЛН
ИЛ“

5

Брой
служители,
Брой
получили
служители,
оценка
получили „НЕИЗПЪЛНИ
оценка
Л“ за втора
„НЕИЗПЪЛ поредна година
НИЛ“
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7

Платен
годишен
отпуск

8

Отпуск
Отпуск за
поради
отглеждане
временна
на дете
нетрудоспосо
бност

9

10

Медицинско
свидетелство
от лекар на
МИ - МВР,
личен лекар
или
РЕЛК/ЦЕЛК
при остро
заболяване
със срок до 1
месец
11

Експертно
решение
от РЕЛК ОДМВР,
МБАЛ или
МИ, или
ЦЕЛК МИ при
хронично
заболяване
със срок до
2 години
12

Участие в
курс

13

Команд
Други
ировка причини

14

15

СПЕЦИАЛИЗИРАНА
ПОДГОТОВКА
ФИЗИЧЕСКА
ПОДГОТОВКА
ПОДГОТОВКА ПО
ПОЛИЦЕЙСКА
ЛИЧНА ЗАЩИТА
СТРЕЛКОВА
ПОДГОТОВКА
ПОЖАРО-СТРОЕВА
ПОДГОТОВКА
ТАКТИЧЕСКА
ПОДГОТОВКА

“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. (1) В 15-дневен срок от влизането в сила на наредбата АМВР изготвя и
предоставя за утвърждаване от министъра на вътрешните работи специализирана методика по
тактическа подготовка на служителите от ДСОБТ при ГДЖСОБТ и от звената по чл. 44 ЗМВР.
(2) Учебно-плановата документация по чл. 27, ал. 6 за провеждане на тактическата
подготовка на звената по чл. 44 ЗМВР през първото организационно-планово тримесечие на
2021 г. се утвърждава в 15-дневен срок от утвърждаването на специализираната методика по
ал. 1.
§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

МИНИСТЪР:
Христо Терзийски
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