СПРАВКА
за отразяване на бележките, предложенията и констатациите по проект на Наредба за условията и реда за осигуряване и осъществяване охрана на
лица
№

Подател

Бележки/Предложения/Констатации

1.

20 януари 2021 г.
23:18:58 ч.

Уточнение.
В член 13 алинея 2 трябва изрично да
се посочи, че охраняваното лице се
транспортира със служебен автомобил.
Така както е написана в проекта, може
да се тълкува по няколко начина.

Пенчо

Приети/
неприети
Не се приема.

Мотиви
В предложеният текст се изразява мнение да бъде
конкретизирано, че охраняваното лице се транспортира със
служебен автомобил. Това предполага използване за охраната
на лица само на един автомобил. При изработване на текста
на проекта на наредба е взаимствана практиката на други
служби с функции по охрана на лица и е направен извод, че
при висока застрашеност на охраняваното лице може да
бъдат използвани повече от един автомобил. Ако бъде
възприета редакцията на лицето направило уточнението, то
тогава стесняваме мерките за охрана на застрашено лице до
транспортирането му. Съществува хипотеза, при която
лицето да се придвижва пеша, но въпреки това за
гарантирането на неговата физическа неприкосновеност може
да се използва автомобил, който да се движи в
непосредствена близост. Във всички случаи придвижването
на едно лице от едно място до друго, когато не е пеша се
извършва с автомобил, в който се транспортира
застрашеното лице, а когато мерките за охрана са завишени,
може да имаме и пилотиращ и съпровождащ автомобил, тези
случаи са обобщени в чл. 13, ал. 2 от проекта на Наредбата.
По отношение на това, дали терминът да бъде моторно
превозно средство (МПС) или автомобил считаме, че няма
противоречие, тъй като определението за МПС, съгласно
параграф 6, т. 11 от допълнителните разпоредби на ЗДвП е:

„Пътно превозно средство снабдено с двигател за
придвижване, с изключение на релсовите превозни средства и
индивидуалните електрически превозни средства“, а според т.
12 от същия параграф - автомобил е „Недвуколесно
безрелсово моторно превозно средство, което се използва за
превозване на пътници и товари или за теглене на други
пътни превозни средства“.
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