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Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните
работи
Основен акцент в представения законопроект е свързан с преминаване на
дейностите по приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на кореспонденция и
материали, съдържащи класифицирана информация, осъществявани към момента от
дирекция „Специална куриерска служба” на Министерството на вътрешните работи,
към Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ).
Преминаването на посочените дейности към ДКСИ кореспондира с възложените
й от Закона за защита на класифицираната информация функции на държавен орган,
осъществяващ политиката по защита на класифицираната информация, който
организира, координира и осъществява цялостен контрол върху дейността по защитата
на класифицираната информация.
Това ще позволи оптимизиране на процесите, систематично обвързване и
допълване на различните способи и дейности по защита на класифицираната
информация, чрез съсредоточаването им в рамките на една държавна структура.
В тази насока със законопроекта се предвижда закриване на дирекция
„Специална куриерска служба” като структура на Министерството на вътрешните
работи и преминаването на служебните и трудови правоотношения на служителите към
ДКСИ.
Регламентира се правоприемството на активите, пасивите, правата и
задълженията на дирекция „Специална куриерска служба“ в Министерството на
вътрешните работи и реда за уреждане на правоотношенията във връзка с
преобразуването на административните структури.
Предвид специфичния характер на дейностите по приемане, съхранение,
пренасяне и доставяне на кореспонденция и материали, съдържащи класифицирана
информация, се предлагат допълнения в разпоредбите на ЗЗКИ, свързани с
правомощията на органите при изпълнението им да имат право да използват физическа
сила и помощни средства при опит за нерегламентиран достъп до кореспонденцията
или материалите само когато това е абсолютно необходимо.
В съответствие с посочените специфики на изпълнение на държавната служба,
със законопроекта се предлага за служителите на ДКСИ, чиито служебни задължения
са свързани с изпълнение на функциите по приемане, съхранение, пренасяне и
доставяне на кореспонденция и материали, съдържащи класифицирана информация, да
се прилагат разпоредбите относно държавната служба по Закона за Министерството на
вътрешните работи (ЗМВР).
Друга част от предложените законодателни изменения е насочена към
прецизиране на отделни разпоредби в част трета „Държавна служба” на Закона за
Министерството на вътрешните работи, включително и създаване на условия за
мобилност между структурите в сектора „сигурност“ след приемането на промените в
законодателството от началото на тази година.

Предвид проведеното диференциране на статута на служителите - полицейски
органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението, за които са
приложими разпоредбите на ЗМВР и държавни служители, чиито статут се урежда от
Закона за държавния служител (ЗДСл) и постигане единство и непротиворечивост на
административната практика, се предлага изрично посочване на разпоредбите от
ЗМВР, които ще бъдат приложими и за държавните служители със статут по ЗДСл – по
отношение на реда за изготвяне и утвърждаване на класификатор на длъжностите и
длъжностните характеристики; съставяне и водене на лични кадрови дела,
удостоверяване на служебното качество със служебна карта, награждаване на
служителите и др.
В съответствие с предвидената в ЗДСл възможност на органа по назначаването
да възложи своите правомощия по служебното правоотношение с лицата от
администрацията на главния секретар или съответни на него длъжности в
администрациите, се въвежда аналогична възможност за министъра на вътрешните
работи в качеството му на орган по назначаване на държавните служители със статут
по ЗМВР.
Предлага се създаването на изрична регламентация за провеждане на тестове, с
помощта на които да се установява изпълнение на служебните задължения от
държавните служители. Тази мярка от една страна има своята превантивна и
антикорупционна функция, а от друга дава възможност за подобряване качеството на
изпълнение на служебните задължения в интерес на обществото.
Със законопроекта се предлага създаване на Държавно предприятие
„Административни и електронни услуги“със статут на държавно предприятие по чл. 62,
ал. 3 от Търговския закон, на което да бъдат възложени определени нетипични за
държавните органи функции във връзка с производствено-технологичните процеси,
свързани с предоставяне на административни услуги от МВР. Трансферът на подобни
нетипични спомагателни дейности, ще позволи фокусът в дейността на структурите на
министерството да бъде върху изпълнението на основните дейности за защита на
правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността, защита на
националната сигурност, опазване на обществения ред и пожарна безопасност и защита
на населението.

