ПРОЕКТ!
МОТИВИ към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з1225 от 27.09.2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие
на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за
противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за
упражняване на контрол (обн., ДВ, бр. 85 от 2017 г.)
1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт:
През 2016 година е обнародван (ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Закон за противодействие
на тероризма.
Същият, в разпоредбата на чл. 23, ал. 1, предвижда, че собствениците и
ползвателите на сгради и съоръжения за обществено обслужване, представляващи
строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на
територията, както и институции в предучилищно, училищно и висше образование и
детски ясли от по-ниска категория, разработват и прилагат мерки за противодействие на
тероризма.
Със законова делегация, в разпоредбата на чл. 23, ал. 2 от Закона за
противодействие на тероризма е предвидено министърът на вътрешните работи и
председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ да издадат наредба, която
да определи видовете обекти по ал. 1, минималните изисквания към мерките и редът за
упражняване на контрол.
В изпълнение на цитираната разпоредба е издадена Наредба № 8121з-1225 от
27.09.2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на
тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за
противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за
упражняване на контрол (Наредба № 8121з-1225 от 2017 г., Наредбата, обн., ДВ, бр. 85
от 2017 г.).
Същата урежда видовете обекти за обществено обслужване, представляващи
строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на
територията, както и институции в предучилищното, училищното и висшето
образование и детски ясли от по-ниска категория, чиито собственици и ползватели
разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма; минималните
изисквания към мерките за противодействие на тероризма, разработвани и прилагани в
обектите по т. 1; редът за упражняване на контрол за разработването и прилагането на
мерките в обектите по т. 1.
С оглед констатирани в практиката по прилагане на Наредба № 8121з-1225 от 2017
г. непълноти се поражда необходимост от изменение и допълнение на Наредбата, като
бъдат доразвити текстовете, уреждащи реда за осъществяването на контрол по
обсъждания нормативен акт. Настоящата редакция на Наредба № 8121з-1225 от 2017 г.
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не съдържа правна уредба на видовете проверки, извършвани от контролните органи и
на реквизитите на заповедите за извършване на проверките. Не е регламентиран и ред за
определяне на председател на комисията по проверката, както и за разпределяне на
разходите, направени във връзка с извършването на проверката.
Предвид изложеното, налага се отстраняване на констатираните по-горе непълноти
посредством изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1225 от 2017 г.
2. Цели, които се поставят:
Посредством проекта на Наредба се цели да бъдат отстранени непълнотите,
констатирани в практиката по прилагане на нормативния акт, както и да се създаде ясен
и подробен ред за извършване на проверки по реда на Наредбата, което ще доведе до поефективно осъществяване на дейностите от страна на контролните органи.
Изрично е предвидено, че проверките, посредством които се осъществява
контролът по Наредбата, се извършват от органите на Министерството на вътрешните
работи или Държавна агенция „Национална сигурност“, или съвместно от органите на
двете ведомства.
Регламентирани са видовете съвместни проверки, извършвани по реда на
Наредбата, като е предвидено същите да бъдат планови и инцидентни.
Разписани са предпоставките за извършване на двата вида проверки – плановите се
извършват по одобрен от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ и
съгласуван с министъра на вътрешните работи годишен план, изготвен въз основа на
анализ на риска; инцидентните проверки се извършват при необходимост по решение на
съответните контролни органи или въз основа на сигнал.
Уредени са и реквизитите на съвместните заповеди за извършване на двата вида
проверки, като в същите е предвидено да се посочва информация относно проверявания
обект, обхватът и продължителността на проверката, председателя и членовете на
комисията по проверката, както и реда за докладване на резултатите от проверката.
Уредени са и компетентните да издават разпореждания органи.
Прецизиран е образецът на Протокол за извършена проверка, както и е създаден
образец на Разпореждане, който да бъде използван както при извършването на проверки
от органите на Министерството на вътрешните работи, така и при извършването на
съвместни проверки от органите на Министерството на вътрешните работи и на
Държавна агенция „Национална сигурност“.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Средствата, необходими за изпълнение на Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № 8121з-1225 от 27.09.2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за
противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат
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мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда
за упражняване на контрол, са в рамките на утвърдените средства по бюджетите на
Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“ за
съответната година.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива:
Очакваните резултати от прилагането на нормативния акт са създаването на
подробен и ясен регламент на реда за извършване на проверки в обектите по чл. 23, ал. 1
от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват
и прилагат мерки за противодействие на тероризма, по-ефективно осъществяване на
дейностите от страна на компетентните органи и гарантиране на високо ниво на защита
на съответните обекти .
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Проектът на нормативен акт не въвежда изискванията на европейско
законодателство, поради което не е изготвена таблица на съответствието.
В изпълнение на чл. 26 от Закона за нормативните актове, проектът, заедно с
мотивите, е публикуван за обществено обсъждане за срок от 30 дни на Портала за
обществени консултации, както и на официалните интернет страници на
Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност“,
като получените становища ще бъдат отразени в справка.
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