МОТИВИ
към проект на Наредба за условията и реда за осигуряване и осъществяване на охрана на лица
1. Причини, които налагат приемането на акта:
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР) (обн., ДВ, бр. 60 от 2020 г.) е разширено приложното поле на охранителната
дейност, чрез добавяне на охраната на лица - чл. 14, ал. 2, т. 10 от ЗМВР. С разпоредбата на
създадената ал. 4 на същия член е създадена правна делегация за издаване на подзаконов
нормативен акт от министъра на вътрешните работи - Наредба на за условията и реда за
осигуряване и осъществяване на охрана на лица.
Това наложи разработването на цитирания подзаконов нормативен акт, в който е
определен кръгът от лица, които могат да се охраняват от полицейски органи, както и
условията и реда за осъществяване на тази дейност. В текстовете на наредбата са разписани
процедурите за поемане и прекратяване на охраната, непосредствената организация и
изпълнението на дейността.
2. Цели, които се поставят:
Регламентиране на конкретни условия и ред за създаване на организация и
непосредствено изпълнение на дейността по охрана на лица.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата:
За приемането на наредбата няма да са необходими финансови и други средства.
Издаването на наредбата не предполага въздействие върху държавния бюджет.
4. Очаквани резултати от прилагането:
Очакваните резултати от прилагането на нормативния акт са полицейските органи да
изпълняват определените мерки в предписания обем и характер, като по време на
осъществяване на охраната не създават условия за установяване на лични взаимоотношения и
пазят достойнството и авторитета на охраняваните лица посредством осигуряване на защита,
предотвратяване и недопускане извършването на неправомерни действия спрямо тях.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С проекта на наредба не се предвижда въвеждане на европейско законодателство,
поради което не е изготвена таблица за съответствие с европейското право.
На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срокът за обществено
обсъждане на проекта е 14-дневен. Целите, които ще се постигнат с приемането на акта –
определяне на условията и редът за осигуряване и осъществяване охраната на лица от
полицейските органи на МВР, обуславят съкращаване на срока. Ще се създадат необходимите
нормативни условия за опазване на живота и здравето на лицата, за осигуряване на защита,
предотвратяване и недопускане извършването на неправомерни действия, за оказване на
възпиращо въздействие по отношение на лица, подготвящи или подготвили извършването на
неправомерни действия.
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