Мотиви
към
проект на Инструкция за допълнение на Инструкция № 8121з-1244 от 14 октомври 2015 г. за
наблюдението на държавната граница на Република България, специфичната охранителна дейност
за участие в мерките за постигане на летищна сигурност в обществените зони и периметъра на
летищата и прилагане на компенсиращи мерки (обн., ДВ, бр. 83 от 2015 г.)

1. Причини, които налагат и изменението на акта:
Във връзка с трайно установилата се нестабилна обстановка в страните от Близкия изток,
усложнената социално-икономическа и хуманитарна обстановка в държавите от Северна Африка,
както и военните конфликти в Сирия и Украйна, ежедневно се увеличава притокът от нелегални
мигранти към Република България. Продължават да се увеличават и опитите за незаконно
преминаване на територията на страната. Министерството на вътрешните работи прилага комплекс
от мерки за ефективно противодействие на незаконната миграция през държавните граници,
трафика на хора и предотвратяване на евентуални терористични заплахи, свързани с тази миграция,
включително осигуряване на превенция спрямо предприемането на опити за незаконно
преминаване на държавната граница на Република България. Независимо от предприемането на тези
мерки, миграционният натиск непрекъснато нараства, което налага необходимостта от
използването на допълнителни сили и средства за осъществяване на ефективно гранично
наблюдение.
С оглед на обстоятелството, че вътрешноведомствения акт, който урежда редът и
организацията за осъществяване на наблюдение на сухоземни, морски и речни участъци от
държавната граница на Република България е Инструкция № 8121з-1244 от 14 октомври 2015 г. за
наблюдението на държавната граница на Република България, специфичната охранителна дейност
за участие в мерките за постигане на летищна сигурност в обществените зони и периметъра на
летищата и прилагане на компенсиращи мерки е наложителна нейната промяна, която да създаде
възможност при необходимост служители на Главна дирекция „Гранична полиция“ от други
направления на дейност да могат да бъдат пренасочвани за изпълнение на задачи по гранично
наблюдение. Тези служители са с полицейски правомощия, преминали са съответните обучения,
подготвени са и са запознати с изискванията и дейностите в областта на граничния контрол.
2. Цели, които се поставят:
Цели се осигуряване на допълнителни сили за осъществяване на ефективно гранично
наблюдение.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на нормативния акт:

Допълнението на инструкцията не води до необходимост от допълнителни финансови
средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
С промяната в Инструкцията се очаква да бъде постигнато подобряване на организацията за
оптимално използване на силите и средствата за осъществяване на ефективно гранично
наблюдение.
5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:
С проекта не се предвижда въвеждането на право на Европейския съюз, поради което не е
приложена таблица за анализ на съответствието с правото на Европейския съюз.

