МОТИВИ
към проекта на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-988 от 17
август
2015 г. за вида на личния знак, за условията и реда за ползването му и реда за носене на
индивидуален идентификационен номер от служителите на Министерството на вътрешните
работи (обн., ДВ. бр.65 от 2015 г.)

1. Причини, които налагат приемането на акта:
С параграф 13 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Наказателния кодекс (обн. ДВ, бр. 7/2019 г.) е извършено допълнение на
разпоредбата на чл. 151, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи, с което се
предвижда полицейските органи да носят индивидуални идентификационни номера по ред,
определен с инструкцията по ал. 3 освен при охрана на масови мероприятия и при изпълнение
на дейностите по чл. 89, ал. 1 от ЗМВР.
В тази връзка се налага да бъде извършена съответна промяна в Инструкция № 81213-988
от 17 август 2015 г. за вида на личния знак, за условията и реда за ползването му и реда за
носене на индивидуален идентификационен номер от служителите на Министерството на
вътрешните работи.
2. Цели, които се поставят с приемането на проекта:
С направените изменения и допълнения в проекта на инструкция се цели привеждането й
в съответствие с разпоредбата на чл. 151, ал. 5 от ЗМВР, като се предвижда индивидуален
идентификационен номер да се използва и от пряко ангажираните полицейски органи, които
изпълняват служебните си задължения в униформено или работно облекло при изпълнение на
дейностите по чл. 89, ал. 1 от ЗМВР.
З. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на акта ще са необходими приблизително 12 231 лева за закупуване на
допълнителни количества индивидуални идентификационни номера.
4. Очаквани резултати от прилагането:
С предлаганата промяна ще се постигне изпълнение на законовата делегация по ЗМВР.
С използването на идентификационен номер от полицейски органи при осъществяване на
дейности по чл. 89, ал. 1 ЗМВР ще се въведе възможност за идентифициране на служители,
които използват специално защитно (маскировъчно) облекло при необходимост, в случай на
превишаване на правомощия.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С проекта не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради което не е
изготвена таблица за съответствие с европейското право.

