МОТИВИ
към проект на Инструкция за дисциплината и дисциплинарната практика в
Министерството на вътрешните работи

1. Причини, които налагат приемането на нова инструкция.
С приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на
вътрешните работи (ЗМВР), обнародван в ДВ, бр. 60 от 2020 г., са извършени промени в
глава осма, уреждаща дисциплинарната отговорност на служителите в Министерството на
вътрешните работи (МВР). Това налага действащата подзаконова нормативна уредба
относно тази материя да бъде приведена в съответствие със ЗМВР.
Изготвен е проект на инструкция, която да регламентира дейността по
установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания,
събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и
дисциплинарната практика в МВР.
В проекта изчерпателно са регламентирани действията на проверяващите комисии
и дисциплинарно разследващите органи във връзка с предвидената в чл. 205, ал. 3 и чл. 207,
ал. 8, т. 2 от ЗМВР възможност служителят, срещу когото се води дисциплинарно
производство, да бъде подпомаган в защитата и от адвокат.
В съответствие с промените в чл. 195, ал. 4 и чл. 205, ал. 7 от ЗМВР е разписан
редът за писмено обективиране на прекъсването на сроковете за търсене на дисциплинарна
отговорност и за провеждане на дисциплинарното производство в случаите, когато не се
явяват подпомагащите в защитата лица (вкл. и упълномощеният адвокат).
Определени са задължения на дисциплинарно наказващите органи и
дисциплинарно разследващите органи за предотвратяване нарушения на преклузивните
срокове за приключването на производството по чл. 205, ал. 6 от ЗМВР, за временното
отстраняване от заеманата длъжност по чл. 214, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМВР.
Разписана е процедурата по заличаване на дисциплинарните наказания, въведено за
първи път с промените в чл. 213 от ЗМВР.
В инструкцията е направено ясно разграничаване на процесуалните действия,
извършвани в проверките по чл. 205, ал. 2 от ЗМВР, от тези при провеждането на
дисциплинарни производства за установяване на дисциплинарни наказания. На
проверяващите комисии и дисциплинарно разследващите органи са вменени конкретни
задължения, гарантиращи спазването на административнопроизводствените правила.
В Глава четвърта от инструкцията подробно е разписано провеждането на
превантивната дейност в структурите по чл. 37 от ЗМВР, с оглед подобряване на
дисциплинарната практика.
2. Цели, които се поставят.
Цели се привеждане на действащата подзаконова нормативна уредба в
съответствие с промените в ЗМВР, отнасящи се до установяване на дисциплинарни
нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на
информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в МВР.
Цели се улесняване на работата на служителите, включени в съставите на
проверяващи комисии и дисциплинарно разследващи органи, като в инструкцията се

разписват ясни, конкретни и точни указания, съобразени с разпоредбите на Глава осма от
ЗМВР.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
Издаването на инструкцията не води до необходимост от допълнителни финансови
и други средства по бюджета на МВР. Актът ще се прилага в рамките на утвърдените
средства по бюджета на МВР.
4. Очаквани резултати от прилагането на уредбата.
Привеждане на действащата подзаконова нормативна уредба в съответствие с
промените в ЗМВР, отнасящи се до установяване на дисциплинарни нарушения и налагане
на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на
дисциплината и дисциплинарната практика в МВР.
Подобряване на дейността на МВР по извършване на проверки по чл. 205, ал. 2 от
ЗМВР и провеждане на дисциплинарни производства за установяване на дисциплинарните
нарушения от служителите в МВР.
Издаване на законосъобразни индивидуални административни актове във връзка с
налагането на дисциплинарни наказания.
Осигуряване на възможност служителят, срещу когото се води дисциплинарно
производство, да организира защитата, като бъде подпомаган от адвокат.
Създаване на по-добри гаранции за спазване на административнопроизводствените
правила.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
С проекта не се въвежда европейско законодателство, поради което не се налага да
се изготвя справка за съответствие с европейското право.

