МОТИВИ
към проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-748 от
20 Октомври 2014 г. за определяне на срокове за съхранение на лични данни, обработвани в
Министерството на вътрешните работи във връзка с провеждане на наказателно производство
по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на проверки за наличие на данни за
престъпления от общ характер (Обн. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014г., попр. ДВ. бр.97 от 25
Ноември 2014г., доп. ДВ. бр.20 от 17 Март 2015г.)

I. Причини, които налагат приемането на инструкцията
Причините, които налагат приемането на Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 8121з-748 от 20 Октомври 2014 г. за определяне на срокове за съхранение на
лични данни, обработвани в Министерството на вътрешните работи във връзка с провеждане
на наказателно производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на проверки за
наличие на данни за престъпления от общ характер са свързани с едни от последните промени
извършени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) (ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от
05.11.2017 г.) и установено несъответствие с нормите на НПК, към които инструкцията
препраща.
II. Цели които се поставят
Основната цел на промяната на подзаконовия нормативен акт е преодоляване на
наличното несъответствие с нормите на НПК.
Това несъответствие е преодоляно с отмяната на чл. 3, т. 5, б. “в“ и чрез съответните
изменения в хипотезите на чл. 3, т. 2 и т. 3 и от Инструкцията, препращащи към коректните
разпоредби на НПК.
Проектът предвижда промяна и с цел преодоляване на констатираната непълнота на
предвидените в Инструкцията хипотези, което налага нейното допълване, изразяващо се в
предвиждане на нова хипотеза на заличаване на обработваните лични данни - чл. 3, т. 3, б. “г“,
свързана с прекратяване на наказателното производство от съда, когато се установи, че
деянието съставлява административно нарушение. Проекторазпоредбата е обвързана с
изменената норма на чл. 250, ал. 1, т. 2 от НПК, съгласно която съдът прекратява
наказателното производство, когато деянието, описано в обвинителния акт или в тъжбата,
съставлява административно нарушение.
Прецизирани са отделни правни норми с цел установяване на единен подход при
групирането на обстоятелствата, с настъпването на които се заличават личните данни на
лицата. Така в чл. 3, т. 1 от Инструкцията към основанието, което е посочено в нея (заличаване
при постановен отказ от образуване на наказателно производство на основание чл. 24, ал. 1, т.
1 НПК поради това, че деянието не е извършено или не съставлява престъпление) се добавя и
новото основание въведено с чл. 24, ал. 1, т. 8а от НПК, доколкото извършеното деяние не
съставлява престъпление, но се явява административно нарушение, за което е приключило
административнонаказателно производство и съответно не следва да е обвързано с изтичането
на срок, като кумулативна предпоставка за заличаване на данните. Възприетият подход се
следва и при измененията в чл. 3, т. 5, б. „а“ и „б“.
Визираната хипотеза на т. 8а на чл. 24, ал. 1 от НПК е изведена като самостоятелно
основание за заличаване на лични данни в чл. 3, т. 3, б. “д“. Обособяването й като отделно

основание е породено от обстоятелството, че прекратяването на наказателното производство в
тези случаи може да бъде извършено както от прокурора, така и от съда, от една страна, както
и във връзка с предвиденото изключение в разпоредбата на чл. 3, т. 5, б. „б“, обвързваща
заличаването на обработваните лични данни с изтичането на давностния срок по чл. 81, ал. 3
от НК.
Предвижда се в чл. 3, т. 5, буква „в“ да се отмени, тъй като препраща към вече
отменените и несъществуващи основания на чл. 369, ал. 2 и ал. 4 от НПК (редакция до
изменението с ДВ, бр. 63/2017 г.).
III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Издаването на Инструкцията не води до необходимост от допълнителни финансови
средства.
IV. Очаквани резултати от прилагането:
С предлаганите изменения и допълнения в Инструкция № 8121з-748 от 20 Октомври
2014 г. ще се постигне съответствие с нормите на Наказателно-процесуалния кодекс относими
към уредената материя. Създават се необходимите нормативни предпоставки за издаване на
коректни и законосъобразни актове от администратора на лични данни и оправомощените от
него длъжностни лица.
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
С проекта на инструкция не се предвижда въвеждане на европейско
законодателство, поради което не е изготвена таблица за съответствие с европейското право.

