МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТ И
№ ………………….…………..….…

ПРОЕКТ!

………………………..…………..…

ИНСТРУКЦИЯ
за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1415 от 2015 г. за реда и
организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14,
ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ. бр. 93
от 2015 г.)
§ 1. Чл. 16 се изменя така:
„Чл. 16. Пропускателни документи в обектите на МВР са:
1. служебни карти на служители от МВР с отличителен и без отличителен знак;
2. пропуски:
а) временен пропуск с право на достъп в централната сграда на МВР през работно време,
с отличителен знак, подписван от ръководителя на съответното звено „Човешки ресурси“;
б) временен пропуск с право на достъп в централната сграда на МВР през работно време,
с отличителен знак, подписван от директора на дирекция „Координация и административно
обслужване“ – МВР;
г) временен пропуск с право на достъп в сгради и структури на МВР през работно време,
без отличителен знак, подписван от ръководителя на съответното звено „Човешки ресурси“;
д) денонощни и дневни;
е) еднократни;
ж) персонален пропуск за моторни превозни средства (МПС);
з) безименни пропуски;
3. списъци, утвърдени от лицата по чл. 15, изготвени по мотивирано предложение на
искащата посещение страна, които могат да бъдат:
а) постоянни – валидни за календарната година;
б) срочни – за определен срок;
4. други документи:
а) безконтактни карти;
б) карти с магнитен носител;
в) курсантска карта на курсанти от Академията на МВР.“.
§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Пропускателни документи по чл. 16, т. 2 са:

1. временни пропуски по чл. 16, т. 2, б. „а“ и „в“ на:
а) новоназначен служител на МВР – до издаването на служебна карта;
б) държавен служител (стажант) – до назначаването на длъжност в структурата на МВР,
след успешно завършване на курс за първоначална подготовка;
в) служител на МВР с прекратено служебно или трудово правоотношение – до връщане
на зачислените му материални средства, имущество и документи;
г) лице работещо по трудово правоотношение в МВР със срочен трудов договор, при
условията на чл. 68 или чл. 111 от Кодекса на труда.
2. Временни пропуски по чл. 16, т. 2, б. „б“ – на служители на други ведомства, на
територията на столицата, изпълняващи куриерски функции.
3. Денонощни или дневни пропуски (от 6,00 до 22,00 ч. в работни дни) – на служители
или автомобили, когато на служителя се налага да изпълнява задълженията си в извънработно
време, подписани от лицата по чл. 15.
4. Еднократни пропуски – на посетители с придружител, притежаващ служебна карта, с
отличителен знак (само за централната сграда на МВР) и без отличителен знак (за останалите
обекти); издават се от длъжностни лица, на които са възложени функции по издаване на
пропускателни документи; за централната сграда на МВР заявка се прави от ръководителите на
съответните дирекции, а за всички други обекти - от приемащия служител; служителят, който
прави заявка, уточнява реда за придружаване на посетителя и данните за лицата се вписват в
книга за пропускателния режим.
5. Безименни пропуски – на служители от МВР, които нямат право на достъп в
централната сграда на МВР; издават се от длъжностни лица, на които са възложени функции по
издаване на пропускателни документи; заявка се прави от ръководителите на съответните
дирекции, които уточняват реда за придружаване на посетителя и данните за лицата се вписват в
книга за пропускателния режим.“.
2. В ал. 9, т. 1 се изменя така:
„т. 1 постоянни – за куриери, служители на други държавни ведомства с месторабота в
обекта и лица по обслужването и осигуряването.“.
3. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Пропуските по ал. 8 и списъците по ал. 9 важат само с документ за служител на
МВР или на друго държавно ведомство, а за новоназначените служители и гражданите – само с
документ за самоличност.“.
3. Алинея 17 се изменя така:
„(17) Служители, за които е установено работно време на смени се допускат по всяко
време на денонощието в структурата, в която работят.“.
4. В ал. 18 т. 3 думите „карта на лице с прекратено служебно или трудово
правоотношение“ и запетаята след тях се заличават.
§ 3. В чл. 19 т. 2 се изменя така:
„2. министри, депутати, омбудсманът на Република България, главният прокурор на
Република България, председателите на Конституционния съд, на Върховния касационен съд, на

Специализирания съд, на Върховния административен съд, на Държавна агенция „Национална
сигурност”, Държавна агенция „Разузнаване”, Национална служба за охрана и Служба „Военна
информация“ към Министерство на отбраната, след проверка на служебните им документи;“.
§ 4. В чл. 24 ал. 2 се изменя така:
(2) Чуждестранни специалисти и техните сътрудници се пропускат с еднократен пропуск
или по списък, утвърден от лицата по чл.15, и документ за самоличност.“.
§ 5. В § 3 от Заключителните разпоредби след думите „по инструкцията“ се добавя „и
определя реда за съхранение и отчет на пропуските“.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 6. Пропуските издадени при условията и реда на Инструкция № 8121з-782 от 2015 г. за
определяне вида, условията и реда за издаване и ползване на служебните карти в
Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 55 от 2015 г.; изм., ДВ, бр. 1 от 2016 г., бр.
5 от 2017 г.) са валидни до изтичане на определения в тях срок.
§ 7. Инструкцията влиза в сила от 01.05.2018 г.
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