Проект!
М О Т И В И
КЪМ ПРОЕКТА НА ИНСТРУКЦИЯ
ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО И
НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА
НА БЮРОТО ПО ЗАЩИТА НА ЗАСТРАШЕНИ ЛИЦА

1. Причини, които налагат приемането на Инструкцията:
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във
връзка с наказателно производство (ЗИД на ЗЗЛЗВНП), обн., ДВ, бр. 80 от 2021 г., Бюрото
по защита при главния прокурор беше преобразувано в самостоятелна организационна
структура – „Бюро по защита на застрашени лица“ към министъра на правосъдието.
Във връзка с осигуряване изпълнението на дейностите на Бюрото по защита на
застрашени лица е необходимо инструкциите за взаимодействие с органите на държавната
власт, които са били издадени до влизането в сила на ЗИД на ЗЗЛЗВНП да се заменят с
нови инструкции на основание чл. 5, ал. 8 ЗЗЛЗВНП.
В действащата си редакция Инструкция с рег. № І-1298/15/26.04.2021 г. – ПРБ и рег.
№ 633/26.04.2021 г. за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и
Националната служба за охрана (обн., ДВ, бр. 38 от 2020 г.) е съобразена изцяло със
ЗЗЛЗВНП преди измененията и допълненията на закона. Тази правна уредба е насочена
към обезпечаване на специфичните дейности на Бюрото по защита като самостоятелна
организационна структура при главния прокурор. Това се явява в несъответствие с
приетите изменения и допълнения в ЗЗЛЗВНП и следва да се предприемат действия за
привеждане на подзаконовата уредба в съответствие със закона.
2. Целите, които се поставят:
Целта на предложения проект на акт е привеждането на подзаконовата уредба в
съответствие с нормативен акт от по-висока степен, за да бъдат създадени материалните
предпоставки за безпроблемното функциониране на Бюрото по защита на застрашени лица
при изпълнението на законово определените му функции. Своевременното актуализиране
на регламентацията на условията и реда за осъществяване на взаимодействието между
Министерството на правосъдието и Националната служба за охрана при осъществяване
функциите на Бюрото по защитат на застрашени лица ще създаде предпоставка за
осъществяване на необходимите комплексни мерки за защита и намаляване на риска от
извършване на противоправни посегателства спрямо застрашени/защитени лица и пряко
свързаните с тях лица.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Предвижда се осъществяването на взаимодействието да се извършва в рамките на
предвидените за съответната структура финансови средства, като по този начин
предложеният проект на подзаконов нормативен акт няма да доведе до въздействие върху
държавния бюджет.
4. Очаквани резултати от прилагането:
С приемането на акта ще се осигури необходимата нормативна рамка за взаимодействие
и сътрудничество между МП и НСО при осъществяване дейността на Бюрото по защита на
застрашени лица. С акта ще се регламентират редът и предпоставките осъществяването на
взаимодействието, обмен на информация, както и планиране, организиране и провеждане
на обучение на служителите на двете организации с цел повишаване на тяхната
професионална квалификация и ефективност.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С проекта на инструкция не се въвеждат разпоредби от европейското право, поради
което не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското законодателство.
Предвид необходимостта от своевременно регулиране на реда и предпоставките за
сътрудничество и взаимодействие между Министерството на правосъдието и Национална
служба за охрана при осъществяване дейността на Бюрото по защита на застрашени лица в
съответствие с влезлите в сила промени в ЗЗЛЗВНП, на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за
нормативните актове, срокът за провеждане на обществените консултации се определя на
14 дни.

