М О Т И В И
към Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на
вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 98 и 107 от 2014 г. и
бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г.)
Изготвянето на настоящия проект е продиктувано от стремежа за
продължаване на административната реформа, започната в началото на 2015 г. в дух на
консултации и с желанието за извършване на реформи, целящи създаване на едно поефективно Министерство на вътрешните работи.
Двете големи групи предлагани промени в настоящия законопроект са от една
страна структурни промени, а от друга – промени, свързани със статута на служителите в
министерството.
I.
Структурни промени:
В представения законопроект е предложено преминаването 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 трудовите правоотношения на служителите към ДКСИ.
Регламентира се правоприемството на активите, пасивите, правата и
задълженията на дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на
вътрешните работи и редът 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 Закона за защита на
класифицираната информация, свързани с правомощията на органите при изпълнението
им да имат право да използват физическа сила и помощни средства при опит за
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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).
Проектът предвижда и преобразуването на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ в Агенция „Пожарна безопасност и защита на
населението“. С тази промяна се цели постигане на максимална децентрализация и
самостоятелност при осъществяване на функциите на агенцията. Децентрализацията ще
доведе до по-ефективно управление на дейностите на агенцията чрез самостоятелно
управление на финансовия, материалния и административния ресурс на агенцията. Поефективното управление от своя страна ще способства за по-ефикасно и качествено
изпълнение на основните дейности на министерството в областта на пожарната
безопасност и защитата на населението, което е от съществено значение за обществото и
държавата. В законопроекта е уредено и правоприемството между Главната дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“ и Агенцията „Пожарна безопасност и
защита на населението“. Предвидени са и съответните промени в други закони.
Съществена част от предлаганите структурни реформи е предложението със
законопроекта да се създаде Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“
(ДП „ЦПУ“) със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.
Проектът предвижда на ДП „ЦПУ“ да бъдат възложени определени нетипични за МВР
функции във връзка с предоставяне на административни услуги от МВР, а именно
дейностите, свързани с регистрацията на моторни превозни средства, проектиране,
разработване, поддържане и развиване на програмни продукти, необходими за
предоставяне на административни услуги от МВР, както и предпечатна подготовка и
отпечатване на бланки, образци и документи за МВР. Предвижда се финансирането на
дейността на ДП „ЦПУ“ да се осъществява основно от събиране на такси за извършваните
услуги. С цел създаване на яснота по отношение на служителите в МВР, изпълняващи
дейности, които се предвижда да преминат в ДП „ЦПУ“ са предложени няколко
разпоредби, които да уредят прекратяването на съответните служебни правоотношения,
преминаването на трудовите такива и даване на възможност за постъпване на работа в
държавното предприятие, гарантирайки им правото на труд.
Трансферът на подобни нетипични спомагателни дейности в действащия закон
ще позволи фокусът в дейността на структурите на Министерството на вътрешните работи
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.
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Същевременно отделянето на посочените административни услуги ще доведе до
повишаване на тяхното качество.
Предлага се и извършване преструктуриране на съществуващата дирекция
„Управление на собствеността и социални дейности“ в дирекция „Управление на
собствеността и обществени поръчки“ и създаване на Изпълнителна агенция „Социални
дейности“. С предлаганата промяна се цели социалните дейности по отношение на
служителите на МВР да се извършва от изпълнителната агенция. По този начин се постига
фокусиране върху тази дейност, което ще спомогне за развитието и подобряването на
съществуващите социални дейности.
С проекта се премахва изброяването на дирекциите от общата и
специализираната администрация по смисъла на Закона за администрацията, като това се
предвижда да се урежда единствено с Правилника за устройството и дейността на
Министерството на вътрешните работи.
II.
Промени, свързани със статута на служителите в министерството:
Основно място в представения законопроект заемат разпоредбите уреждащи
промяната на статута на държавните служители, заемащи длъжности по чл. 142, ал. 1, т. 2
от ЗМВР или т.нар. „административни длъжности“, за които към настоящия момент се
прилага § 86 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 14 от 2015
г.), в държавни служители по Закона за държавния служител. За безпроблемната и бърза
промяна на статута са предвидени множество преходни разпоредби, които детайлно да
регламентират преобразуването на досегашните служебни правоотношения, последиците
и изключенията.
Предлага се намаляване на обезщетението при прекратяване на служебното
правоотношение на държавен служител със статут по ЗМВР от 20 бр. заплати на 12 бр.,
което предложение е представено на няколко срещи със синдикалните организации в
МВР. Предложената промяна се предвижда да се прилага спрямо държавните служители
постъпили на работа в МВР след влизане в сила на закона. По отношение на действащите
държавни служители се предвижда запазване на размера на обезщетението. Предлага се и
намаляване на размера на платения годишен отпуск за държавните служители, а именно
от 30 дни на 25 дни и въвеждане на компенсиране на положения извънреден труд от
държавни служители, работещи на смени с до 12 дни допълнителен платен годишен
отпуск.
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 създаване на условия за мобилност
между структурите в сектора „Сигурност“ след приемането на промените в
законодателството от началото на тази година.
В съответствие с предвидената в ЗДСл възможност на органа по
назначаването да възложи своите правомощия по служебното правоотношение с лицата от
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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 нивото на изпълнение на служебните задължения от
държавните служители. Тази мярка, от една страна, има своята превантивна и
антикорупционна функция, а от друга страна, дава възможност за подобряване качеството
на изпълнение на служебните задължения в интерес на обществото.
Друга антикорупционна мярка се залага и чрез предложението за създаване на
възможност за проверка на обстоятелствата, които служителите декларират ежегодно в
декларациите за имуществото и доходите си. Създава се изричен регламент, по който да се
извършва тази проверка и съответно ползването на резултатите от нея.
Предвидената промяна в чл. 151, ал. 7 от ЗМВР цели да се въведе възможност
за носене на оръжие от всички служители на МВР, независимо от статута им, при условия
и по ред определени в инструкция на министъра на вътрешните работи. Това предложение
е с оглед даване на възможност при осъществяване на охрана на обекти на МВР от лица,
работещи по трудово правоотношение, същите да могат да носят служебно оръжие. По
този начин ще се постигне по-ефективно използване на полицейските органи в основната
дейност на министерството, а допълнителната дейност по охрана на обектите на МВР ще
се възложи на лица, работещи по трудово правоотношение. В тази връзка е и
предложението за създаване на чл. 140а и чл. 140б. Посочените разпоредби предоставят
конкретни правомощия на лица, работещи по трудово правоотношение при осъществяване
на охрана и/или пропускателен режим в района на охраняван обект на МВР или при
осъществяване на съдействие при наблюдение на държавната граница. С посочените
правомощия ще се подпомогнат полицейските органи при осъществяване на техните
функции, а на местата, където не е необходимо да действат полицейски органи функциите
да се осъществяват от лица, работещи по трудово правоотношение, а именно охраната на
обекти на МВР.
Предложението за промяна на чл. 153, ал. 5, т. 3 от ЗМВР има за цел
създаване на възможност за държавните служители на МВР да получават възнаграждение
въз основа на сключен граждански договор при изпълнение на проекти, финансирани по
програми или механизми на Европейския съюз или по други международни програми и
договори, въз основа на сключен граждански договор. Към настоящият момент тази
възможност не е налице, поради което няма интерес от страна на служителите да участват
в изпълнението на проекти, което от своя страна води до не добро усвояване на средства
от Европейския съюз
Качеството на осъществяваните дейности от полицейските органи и органи по
пожарна безопасност и защита на населението е в пряка връзка с нивото на
професионалната им квалификация и подготовка и нейното постоянно поддържане и
повишаване. Именно с цел засилване на професионалната квалификация и подготовка се
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предлага създаването на чл. 170а, с който се създава задължение за държавните служители
в МВР да поддържат и повишават професионалната си квалификация. Наред с това се
предвижда и провеждане на годишни проверки за нивото на квалификацията като при две
поредни незадоволителни оценки, се предлага да се пристъпи към изготвяне на оценка за
изпълнението на длъжността, която от своя страна може да бъде основание за
преназначаване на друга длъжност или за прекратяване на служебното правоотношение.
По този начин от една страна ще се мотивират служителите да поддържат квалификацията
си, а от друга ще стимулират ръководителите на структурите да създават условия за
служителите да се подготвят.
Създава се и друга възможност за повишаване ефективността при
осъществяване на основните дейности, а именно предоставяне на по-голяма гъвкавост при
разпределянето на работното време и полагането на извънреден труд от служителите чрез
завишаване от тримесечен на четиримесечен период. Създаването на чл. 187а ще даде
възможност с изрично съгласие на служителя същият да полага извънреден труд над
допустимото по чл. 187, който съответно да му бъде заплатен. Това е допустимо съгласно
Директива 2003/88/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г.
относно някои аспекти на работното време и ще помогне за избягване на съществуващата
практика за полагане на извънреден труд, който остава некомпенсиран.
Предложенията по чл. 195 и чл. 197 от ЗМВР са свързани с подобряване на
дисциплинарната практика. С допълнението в чл. 197 ще се постигне по-ефективно
реализиране на дисциплинарната отговорност. Съществуването на възможност за налагане
на едно наказание за две дисциплинарни нарушения би позволило по-прецизно прилагане
на принципа по чл. 206, ал. 2 от ЗМВР. От друга страна, по този начин се обезпечава
качествената работа в дисциплинарното производство и рационално използване на
ресурса на дисциплинарно-наказващите органи. Предложенията по чл. 211, чл. 214, чл.
215 и чл. 237 от ЗМВР са мотивирани от факта, че на практика когато държавен служител
е с наложена мярка за неотклонение по реда на НПК „задържане под стража“ или
„домашен арест“ той обективно не може да изпълнява служебните си задължения и следва
да бъде отстранен от длъжност със съпътстващите последици – неполучаване на
възнаграждение, изземване на служебно оръжие, личен знак и служебна карта.
III. Други промени:
Проектът залага и промени в текстовете, регламентиращи оперативноиздирвателната дейност, осъществявана от органите на МВР. Подходът в действащите
разпоредби е противоречив и непоследователен. Предложенията имат за цел прецизиране
на действащите разпоредби и синхронизирането на основни понятия с теорията и
практиката на оперативно-издирвателната дейност.
В законопроекта се предвижда от списъка – приложение № 1 към чл. 92, ал. 2
от ЗМВР, относно обектите, които се охраняват от МВР, да отпаднат обекти, които не са
собственост и/или не се стопанисват от бюджетни организации. За тези обекти ще се
прилага редът по чл. 92, ал. 1 от ЗМВР, а именно с договор. Също така с промяната на т.
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20 от Приложение № 1 към чл. 92, ал. 2 се актуализира наименованието на Националния
музеен комплекс, а именно - Национална галерия.
С проекта се прецизират се и разпоредбите по отношение на даренията като
изрично се предвижда публикуване на информация за сключените договори в публичен
регистър. Предлага се и създаване на постоянна централна комисия, която да преценява
законосъобразността и целесъобразността на предлаганите договори за дарения.
Предвидените промени в други закони могат да се обособят в три основни
групи – свързани с уреждане на служебните правоотношение, свързани с даване на
възможност министъра на вътрешните работи чрез промяна в съответните закони да
делегира свои правомощия по тях на други длъжностни лица от министерството и
свързани с преобразуването на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ в Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
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