ПРОЕКТ!

МОТИВИ
към проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1415 от 20
ноември 2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по
чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи
(обн. ДВ, бр. 93 от 2015 г., изм. и доп. ДВ, бр. 36 от 2018 г., бр. 6 от 2019 г.)
В разпоредбата на чл. 98, ал. 3, т. 2 и 5 от Правилника за устройството и дейността на
МВР (ПУДМВР) изрично е предвидено, че Медицинският институт на МВР предоставя
безплатна медицинска помощ не само на лицата по чл. 233 от Закона за Министерството на
вътрешните работи (ЗМВР) - служителите по чл. 142, ал. 1 и 3 от ЗМВР, които при
прекратяване на служебното или трудовото им правоотношение са придобили право на пенсия
и са работили повече от 10 години в МВР, с изключение на служителите, чието
правоотношение е прекратено поради дисциплинарно уволнение или поради осъждане за
умишлено престъпление от общ характер, но и на членовете на семействата и родителите им.
Към настоящия момент, в нормата на чл. 17, ал. 18 от Инструкция № 8121з-1415 от 20
ноември 2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по
чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи, в кръга на лицата, които
се пропускат до Медицинския институт на МВР, не са включени членовете на семействата и
родителите им. Поради това се предлага включването им в създадения нов чл. 17а, ал. 1, т. 5.
До настоящия момент лицата по чл. 233 ЗМВР са пропускани в Медицинския институт
на МВР при представяне на удостоверение или карта на пенсионер от МВР, а за членовете на
семействата и родителите им въобще липсва регламентация на реда за пропускане.
Предвид, че картата за медицинско обслужване на лицата по чл. 233 ЗМВР служи за
удостоверяване на правото за ползване на медицинско обслужване, с отделна заповед, издадена
на основание чл. 233, ал. 3 от ЗМВР, са определени видът и редът за издаването ѝ. С този
удостоверителен документ се доказва правото на ползване на самото медицинско обслужване.
В Инструкция № 8121з-1415 от 20 ноември 2015 г. не е регламентиран редът за определяне на
вида и реда за издаване на останалите пропускателни документи. Предлага се с проектната ал.
2 на чл. 17а да се предвиди, че видът на картите по ал. 1, т. 2, 3 и 5 и редът за издаването им се
определят със заповед на министъра на вътрешните работи.
В съответствие с разпоредбата на чл. 98, ал. 3, т. 6 от ПУДМВР е разписана и хипотеза
за пропускане до Медицинския институт на МВР и на наградените с отличие „Почетен знак на
МВР” срещу съответната карта.
В преходната разпоредба на проектния § 3 е предвидено, че до замяната с
пропускателните документи, определени със заповедта по чл. 17а, ал. 2, издадените до влизане
в сила настоящата инструкция пропускателни документи на лицата по чл. 17а, ал. 1, т. 2, 3 и 5,
запазват своята валидност.
В заключителната разпоредба на § 4 се предвижда инструкцията да влезе в сила от
деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“, тъй като касае възможността за реализиране на
безплатна медицинска помощ, предвидена в ПУДМВР, чрез осигуряване на улеснен достъп до
Медицинския институт на МВР и на друг категория лица, а именно - членовете на семействата
и родителите на лицата по чл. 233 от ЗМВР.

