МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
№ ……………………………….…..........
…………………………….……...2020 г.
ПРОЕКТ!

ИНСТРУКЦИЯ
за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-986 от 12 декември 2014 г. за
организацията и реда за съпровождане на лица, спрямо които е наложена мярка за
административна принуда или е издадена заповед за краткосрочно настаняване (Загл. доп.-ДВ,
бр. 92 от 2018 г.) (Обн., ДВ, бр. 106 от 2014 г.; изм. и доп. бр. 92 от 2018 г.)

§ 1. В наименованието на инструкцията след думата „настаняване“ се поставя запетая и
се добавя „или на чужденци, търсещи международна закрила, по отношение на които е
издадено решение за настаняване в център от затворен тип“.
§ 2. В чл. 1 след думите „Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ)“ се
поставя запетая и се добавя „или на чужденци, търсещи международна закрила, по отношение
на които е издадено решение за настаняване в център от затворен тип (ЦЗТ) по реда на Закона
за убежището и бежанците (ЗУБ)“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните допълнения:
1.
В ал. 1 след думите „от ЗЧРБ“ се поставя запетая и се добавя „или е издадено
решение за настаняване в ЦЗТ по реда на ЗУБ“;
2.
В ал. 2 след думите „по чл. 44, ал. 13 от ЗЧРБ“ се поставя запетая и се добавя
„или е издадено решение за настаняване в ЦЗТ по реда на ЗУБ“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 8:
„8. търсещи международна закрила, по отношение на които е издадено решение за
настаняване в ЦЗТ по реда на ЗУБ – за осигуряване на участието им в досъдебни или съдебни
производства по наказателни или административни дела, както и при преместването им до и от
ЦЗТ, до и от медицинско заведение или друга институция;“.
2. Досегашната т. 8 става т. 9.
§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 7:
„7. Установяващи необходимост от съпровождане на чужденец до и от ЦЗТ, до и от
медицинско заведение или друга институция, по отношение на който е издадено решение за
настаняване в ЦЗТ по реда на ЗУБ, или акт на съдебен орган за осигуряване на участието му
като страна в досъдебни или съдебни производства по наказателни или административни
дела.“;
2. Досегашната т. 7 става т. 8.

§ 6. Приложение № 1 към чл. 17, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 17, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
№ .........../.......... 20... г.
Екз. № ........................
ЗАПОВЕД
за съпровождане на лице
На основание чл. ....., ал. ..... ЗМВР и във връзка със: ...............................................................
................................................................................................................................................................
(посочва се съответният документ по чл. 16 , заповедта за налагане на ПАМ или за
краткосрочно настаняване по чл. 44, ал. 13 от ЗЧРБ, рег. № ......, издадена от ........ на ........
или решението за настаняване в ЦЗТ по реда на ЗУБ)
ЗАПОВЯДВАМ:
Да бъде съпроводено лицето ........................................................................................................
.................................................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име, гражданство, ЛНЧ, дата и място на раждане)
Да бъде съпроводено от .................................................................................................................
през..................................................../се предаде
.................................................................................
................................................................................................................................................................
(посочва се звено на МВР, СДВНЧ, затвор, арест и др.)
до ..........................................................................................................................................................,
(посочва се крайният пункт)
гр. ........................................................., бул. (ул.) ...............................................................................
длъжностно лице .................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(посочват се крайният адресат и длъжностното лице)
Документи, съпровождащи лицето:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Допълнителни сведения за лицето: ..................................................................................................
(има/няма)
Лицето да бъде съпроводено: (етапно/директно).
Определям служители, които ще осъществят съпровождането:
1.
.............................................................................................................................................................
............................................................... - ръководител на наряда/екипа;
2.
............................................................................................................................................................;
3. ............................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, длъжност на служителите)
Съпровождането да се извърши със: ................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Предмети по чл. ....., ал. .....от Инструкция ......................................................................................
............................................................................................................................................. (няма/има)
ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК: ....................................................
(подпис, собствено и фамилно име)
Допълнителни данни за лицето, получени по време на съпровождане: ......................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(длъжност, име и фамилия, подпис, дата)“.

МИНИСТЪР:
Христо Терзийски

