МОТИВИ
към проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-862 от 24 юли 2018 г. за условията и
реда за подпомагане с парични средства на служителите и членовете на семействата на
загиналите при изпълнение на служебните си задължения държавни служители в
Министерството на вътрешните работи, изпаднали в тежко материално положение
(обн., ДВ, бр. 65 от 2018 г.)
1. Причините, които налагат приемането на наредбата:
Необходимостта от изменение на Наредба № 8121з-862 от 2018 г. за условията и реда за
подпомагане с парични средства на служителите и членовете на семействата на загиналите при
изпълнение на служебните си задължения държавни служители в Министерството на
вътрешните работи, изпаднали в тежко материално положение, е в резултат от промените в
Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи (ПУДМВР),
обнародвани в „Държавен вестник“ бр. 99 от 2020 г. Промяната, която е относима към
визираната наредба е свързана с чл. 11, ал. 2, т. 1 от ПУДМВР с която се създава дирекция
„Координация и информационно-аналитична дейност”. На основание чл. 26, ал. 4, изречение
второ от Закона за нормативните актове, срокът за провеждане на обществените консултации е
14-дневен. Съображенията за намаления срок за обществено обсъждане на Наредбата произтичат
от това, че създаването на дирекцията влиза в сила от 01.12.2020 г.
2. Цели, които се поставят:
С предлаганите промени се цели привеждане на подзаконовия нормативен акт в
съответствие с разпоредбите на чл. 11, ал. 2, т. 1 и чл. 96а от ПУДМВР. В чл. 6, ал. 1, т. 5 думите
„дирекция „Координация и административно обслужване“ (ДКАО)“ се заменят с „дирекция
„Координация и информационно-аналитична дейност“ (ДКИАД)“, а в ал. 3 на същия член и в чл.
10, ал. 1 абревиатурата „ДКАО“ се заменя с „ДКИАД“.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За приемането на Наредбата за изменение на Наредба № 8121з-862 от 24 юли 2018 г. за
условията и реда за подпомагане с парични средства на служителите и членовете на семействата
на загиналите при изпълнение на служебните си задължения държавни служители в
Министерството на вътрешните работи, изпаднали в тежко материално положение, не изисква
осигуряване на допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
С приемането на измененията в Наредба № 8121з-862 от 2018 г. за условията и реда за
подпомагане с парични средства на служителите и членовете на семействата на загиналите при
изпълнение на служебните си задължения държавни служители в Министерството на
вътрешните работи, изпаднали в тежко материално положение, текстовете в нея ще се
синхронизират с разпоредбите на чл. 11, ал. 2, т. 1 и чл. 96а от ПУДМВР.

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.

