СПРАВКА
за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за
нормативните актове на документи относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение Правилника за
устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 от 2014 г. (обн. ДВ, бр. 60 от 2014 г.)
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БЕЛЕЖКИ/ПРЕДЛОЖЕНИЯ/КОНСТАТАЦИИ
§ 1, т. 10: Дали МВР наистина иска да зачеркне
научната дейност? Не е ли по-разумно да се запази
„научноизследователските и научно-приложните
институти“? Все пак има Национален институт по
криминалистика, Медицински институт, Институт по
психология. Там не се ли развива научна дейност?
§ 7: Новата Дирекция „Координация и
информационно-аналитична дейност“ трябва да се
числи към специализираната администрация, а не към
общата.
Причината е в дейностите на дирекцията в § 29 (нов
чл. 96а): т. 1, 3, 4 и най-вече т. 8, 9, 10, 13, 14 - тези
дейности са пряко свързани с основните направления
на дейност на МВР (в т. 8, 9, 10 това даже е изрично
написано) - за справка: чл. 6(1), т. 6 ЗМВР. В краен
случай, към специализираната администрация да се
числят звената в дирекцията, които се занимават с тези
дейности.
В противен случай към общата администрация трябва
да се зачислят и ДИА, ДМП и ДЕСМС, защото тяхната
дейност с нищо не е по-„специализирана“.

ПРИЕТИ/НЕ
МОТИВИ
ПРИЕТИ
Не се приема. Дейността на институтите е изчерпателно
разписана в Закона за Министерството на
вътрешните работи. Промяната в
наименованията не изключва развиването на
научна дейност в съответния институт.

Не се приема.

Администрацията подпомага дейността на
органа на държавна власт – в случая
министъра на вътрешните работи.
Съгласно чл. 5 от Закона за администрацията
общата администрация подпомага
осъществяването на правомощията на органа
на държавна власт като ръководител на
съответната администрация, създава условия
за осъществяване на дейността на
специализираната администрация и
извършва техническите дейности по
административното обслужване, а
специализираната администрация подпомага
осъществяването на правомощията на органа
на държавна власт, свързани с неговата
компетентност.
Компетентността на министъра на

вътрешните работи е определена в чл. 33 от
ЗМВР - провежда държавната политика по
превенцията, противодействието на
престъпността, опазването на обществения
ред, защитата на националната сигурност,
защитата на правата и свободите на
гражданите, граничния контрол, регулиране
на миграционните процеси, пожарната
безопасност и защитата на населението чрез
разработване на политики, планиране на
дейности и контролиране на изпълнението
им, както и определя стратегически
приоритети, програми, цели и задачи,
свързани с дейността на МВР, и отговаря за
изпълнението им. В ЗМВР са определени
структурите, които подпомагат министъра на
вътрешните работи при осъществяване на
тези правомощия.
Дирекция „Координация и информационноаналитична дейност“ е обща администрация
по смисъла на Закона за администрацията.
Дейностите по чл. 96а, които ще изпълнява,
са свързани с организиране, координиране и
обобщаване на разработени от структури на
МВР политики, стратегически документи,
отчети, доклади, както и извършване на
информационно аналитична дейност и
административно обслужване.
Не е ли добре Академията на МВР да има по-голямо
участие в дейностите по отношение планиране и

Не се приема

Не е направено конкретно предложение.
Академията на МВР е една от структурите на

ръководство на професионалната подготовка на
служителите?

министерството, в които се обучават
служители. Съгласно ПУДМВР Академията
на МВР изпълнява дейности по организиране
и провеждане професионалното обучение на
държавните служители в МВР,
изпълнява дейност по организиране и
провеждане обучението на инструктори по
физическа подготовка, полицейска лична
защита и стрелкова подготовка, както и
други дейности, свързани с професионална
подготовка.

