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Проект 

 

 

З  А  К  О  Н 
за изменение и допълнение на Закона за Министерството на 

вътрешните работи 

Обн. - ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г. 
 
§1: В чл.151 се създава нова  ал. 5 със следния текст:: 
„Служителите на МВР при охрана на мероприятия по Закона за 

събранията, митингите и манифестациите, спортни състезания и др. 

масови прояви, носят на видно място на предната дясна част на 

връхната си дреха личен идентификационен номер, позволяващ 

последваща идентификация на самоличността на съответния служител.” 

В ал. 2 след думите „реда за предоставянето и носенето му” се 

поставя запетая и се добавят думите „вида, формата и размера на 

личния идентификационния номер”.   

§2: В чл. 266 се създават нови ал. 4 и ал. 5 със следното 
съдържание: 

Ал. 4. „За нарушения на чл. 151, ал.5, на служителя на МВР, 

предприел изпълнение на служебните си задължения, без да е 

поставил на съответното място идентификационния си номер, който да 

е видим, се налага санкция в размер на 200лв.” 

Ал. 5. На прекия ръководител на служителя на МВР по ал. 1, 

допуснал извършването на нарушението, също се налага санкцията по 

ал. 4. 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§3. Изпълнението на закона се възлага на министъра 

на вътрешните работи. 

 
§4. Законът влиза в сила 15 дни след обнародването му в 

Държавен вестник. 
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М О Т И В И към проекта на Закона за изменение и допълнение  
на Закона за Министерството на вътрешните работи 
 
ЗМВР задължава служителите на МВР да се легитимират при изпълняване 

на служебните си задължения. Това, съгл. действащия чл. 151, се осъществява чрез 
представяне на личен знак или карта. Последните служителите на МВР обикновено 
носят по джобовете си, като при изискване следва да ги извадят и представят на 
проверяваното лице. 

 
Предвид обикновено усложнената ситуация при охраната на масови 

мероприятия, горните действия по изваждане и представяне с оглед легитимацията 
на даден служител на МВР са свързани със затруднения и нерядко съответния 
служител на МВР отказва да го направи. Това, освен че съставлява нарушение на 
ЗМВР, внася допълнителен елемент на напрежение сред хората, участници в 
масовата проява, тъй като те се опасяват от евентуална недобросъвестност и дори 
злоупотреби със сила на служителите на МВР, които така на практика остават 
анонимни. 

 
Допълнително, при охрана на масови мероприятия,  сега действащата 

процедура по легитимиране на служителите на МВР, е възможно, освен неудобство, 
да създаде опасност за здравето и живота на самите служители, тъй като последните 
се ангажират с несвойствени действия и отклоняват вниманието си. 

 
Поставянето на видно място на външната дреха на служителите на МВР на 

идентификационен знак ще позволи тяхната идентификация на последващ етап, в 
случай на необходимост, като допълнително ще дисциплинира и участиците в масови 
прояви, и самите охраняващи проявата служители на МВР. 

 
                                         ВНОСИТЕЛИ: 
        
                                         Петър Славов....................................... 
 
                                         Димитър Делчев…………………….. 
 
                                         Борислав Миланов………………….. 
                                                           
                                         Николай Ненчев…………………….…. 
 
                                         Румен Христов…………………………. 
 
                                         Иван Иванов…………………………… 
 
                                         Атанас Атанасов……………………….. 
 



                                          Борислав Великов……………………… 
 
                                          Корман Исмаилов……………………… 
 
                                          Станислав Иванов…………………….. 
 
                                          Костадин Марков……………………… 
 


