МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Проект!

НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-311 от 2014 г. за реда за прекратяване на
служебното правоотношение на държавните служители в Министерството на вътрешните
работи (Обн., ДВ, бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп. бр. 33 от 2015 г. и бр. 19 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 8 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Заявлението се предоставя на органа по
назначаване заедно със справка за осигурителен стаж и възраст за придобиване право на
пенсия от държавните служители в МВР.“.
2. Създават се алинеи 3 и 4:
„(3) Съответното звеното „Човешки ресурси“ извършва проверка и отразява върху
заявлението по ал. 1 за наличие на данни за образуване на дисциплинарно производство по чл.
207 ЗМВР срещу служителя и за задължения по чл. 173 и 174 ЗМВР.“.
„(4) Ако в 7-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 служителят подаде
заявление за оттеглянето му, ръководителят на структурата или структурното звено, в което е
регистрирано заявлението за оттегляне, незабавно го предоставя на компетентния орган по чл.
158 или чл. 159 от ЗМВР, заедно с писмена справка от деловодната система за датата на
подаване, а когато заявлението е получено по пощата – и с пощенския плик. Когато
заявлението за оттегляне е подадено в срока по чл. 228, ал. 3 ЗМВР, органът не издава заповед
за прекратяване на служебното правоотношение.“.
§ 2. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „на основание чл. 226, ал. 1, т. 1 и 15 ЗМВР“ се заменят с „на
основание чл. 226, ал. 1, т. 15 ЗМВР“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Прекратяването на служебното правоотношение на основание чл. 226, ал. 1, т.
1, т. 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20 и 21 ЗМВР се извършва по предложение от
съответния ръководител до органа по назначаване.“.
3. В ал. 3 след думата „главните“ се добавя „и областните“, а думите „и командира
на СОБТ“ се заменят с „на МВР“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За директорите на дирекция „Вътрешна сигурност“, дирекция „Миграция“,
дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, Националния институт по
криминалистика, Института по психология и ректора на Академията на МВР не се прави
предложение.“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
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