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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т
Препис
 


Р Е Ш Е Н И Е    545

от   18 септември    2019 година


ЗА одобряване на законопроект

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България


М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т
Р Е Ш И:

1. Одобрява проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи.
2. Предлага на Народното събрание да разгледа и приеме законопроекта по т. 1.
3. Министърът на вътрешните работи да представи законопроекта по т. 1 в Народното събрание.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Кожухаров

Вярно,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
“ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ”: 
/Апостол Михов/

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект




З А К О Н

за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи

(Обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и 103 от 2016 г., бр. 13, 26, 58, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 10, 48, 55 и 77 от 2018 г. и бр. 7, 17, 34 и 58 от 2019 г.)


§ 1. В чл. 17 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 10:
„10. професионално обучение на органи за пожарна безопасност и защита на населението, спасители и доброволци за осъществяване на дейностите по т. 3 и 6.“
2. Създават се ал. 9-11:
„(9) Изискванията към специализираните техника, съоръжения и лични предпазни средства, използвани от органите за пожарна безопасност и защита на населението за осъществяване на дейностите по ал. 2, т. 3 и 6, се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.
(10) Специфичните изисквания за експлоатация на специализираните техника и съоръжения по ал. 9 се определят с инструкция на министъра на вътрешните работи.
(11) Устройството и дейността на Центъра за професионално обучение към ГДПБЗН, провеждащ професионално обучение на органи за пожарна безопасност и защита на населението, спасители и доброволци, се уреждат с правилник, издаден от министъра на вътрешните работи.“
§ 2. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Администраторът на лични данни или оправомощени от него длъжностни лица разглеждат заявленията за упражняване на права от субектите на данни по чл. 12-22 от Регламент (ЕС) 2016/679, съответно по 
чл. 53-56 от Закона за защита на личните данни, и изпълняват задълженията по чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/679, съответно по чл. 68 от Закона за защита на личните данни.“
2. Досегашните ал. 1-4 стават съответно ал. 2-5.
§ 3. В чл. 37, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се отменя.
2. Точка 10 се изменя така:
„10. Националният институт по криминалистика (НИК);“.
3. Създава се т. 11:
„11. Институтът по психология.“
§ 4. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма;“.
2. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно т. 4 и 5.
§ 5. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ) е национална специализирана структура за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 2 и т. 6-9, която:
1. предотвратява и пресича терористични действия;
2. освобождава заложници;
3. задържа и/или обезврежда особено опасни престъпници или престъпни групи;
4. осигурява зона за безопасност срещу потенциални атаки чрез снайперисти;
5. открива, идентифицира и неутрализира взривни устройства и взривни вещества, както и разработва технически средства и способи за извършване на тези дейности;
6. извършва физико-химическо изследване и експертна оценка на взривни устройства и техните елементи, на взривни вещества, документи и непознати вещества;
7. опазва обществения ред при провеждане на масови мероприятия;
8. възстановява, поддържа и опазва обществения ред при масови безредици;
9. опазва обществения ред при кризи;
10. осъществява превантивна дейност по предотвратяване и пресичане на престъпления и опазване на обществения ред;
11. оказва съдействие на органите на другите главни дирекции и на областните дирекции по опазване на обществения ред;
12. участва в полицейски операции или съвместни операции с други държавни органи;
13. оказва съдействие на други държавни органи или длъжностни лица, когато противозаконно се пречи на тяхната дейност;
14. осъществява охрана на обекти по чл. 92, ал. 1 и 2 от ЗМВР, обекти на МВР и дипломатически представителства;
15. осъществява охрана на специални товари;
16. участва в осъществяването на контрол за спазването на правилата за движение по пътищата извън населените места.“ 
2. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.
§ 6. В чл. 43а, ал. 3 думите „Европейската полицейска служба“ се заменят с „Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането“.
§ 7. Член 44 се изменя така:
„Чл. 44. (1) В ГДБОП, ГДНП, ГДГП, ГДЖСОБТ и в областните дирекции на МВР могат да се създават специализирани звена за реагиране при критични ситуации вследствие на престъпна дейност и за участие в специални операции с висока степен на риск.
(2) Районите на действие на звената по ал. 1, създадени в областните дирекции на МВР, се определят с акта на Министерския съвет по чл. 42, ал. 1.
(3) Използването на звената за изпълнение на дейностите по ал. 1 се разрешава с писмена заповед на директора на съответната структура за всеки отделен случай.
(4) В неотложни случаи използването по ал. 3 може да бъде разпоредено устно. В тези случаи писмената заповед се издава не по-късно от 24 часа.
(5) При изпълнение на дейности, свързани със задачите по ал. 1, служителите използват специални защитни средства, гарантиращи тяхната лична безопасност и прикритие на самоличността им.
(6) Редът за осъществяване на дейностите по ал. 1 се определя с правила, утвърдени от министъра на вътрешните работи.“
§ 8. В чл. 50, ал. 3 се създава изречение второ:
„В Медицинския институт на МВР може да се създават отдели, сектори и лаборатории.“
§ 9. Създава се чл. 50а:
„Чл. 50а. (1) Националният институт по криминалистика е структура на МВР, която:
1. осъществява експертно-криминалистична дейност, включваща откриване, фиксиране, изземване и оценка на веществени доказателства и следи, изготвяне на веществени доказателствени средства, изследване на веществени доказателства и веществени доказателствени средства и изготвяне на експертизи, включително в областта на цифровите и комуникационните технологии, и участие в други действия по разследването в качеството на специалист-технически помощник по смисъла на Наказателно-процесуалния кодекс;
2. участва в извършването на огледи на местопроизшествия при тежки престъпления на територията на страната;
3. разработва и внедрява нови методики за изследване в областта на криминалистиката на основата на съвременни научни достижения;
4. осъществява организационно-методическа дейност, като участва в организирането и провежда обучението на служителите, осъществяващи експертно-криминалистична дейност в МВР;
5. осъществява информационна дейност, като поддържа и актуализира Националната дактилоскопна система (АФИС) и Автоматизираната система на Европейския съюз за идентификация по пръстови отпечатъци „ЕВРОДАК“, Националната ДНК база данни и Националната съдебно-балистична колекция;
6. осъществява международен обмен на данни.
(2) В Националния институт по криминалистика може да се създават отдели и сектори. 
(3) Устройството и дейността на Националния институт по криминалистика се определят с правилник, издаден от министъра на вътрешните работи.”
§ 10. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. (1) Институтът по психология е структура на МВР, която:
1. изготвя личностен и поведенчески анализ на оперативно интересни лица и провежда криминално-психологични изследвания за подпомагане на органите на досъдебното производство и на органите на МВР, извършващи оперативно-издирвателна дейност; 
2. изготвя психологични и съдебно-психологични експертизи;
3. осъществява медиация и психологични интервенции при управление на кризисни ситуации, застрашаващи националната сигурност, обществения ред, сигурността и живота на гражданите;
4. извършва психологична профилактика, индивидуално и семейно консултиране;
5. извършва дейности по управление на стреса след критични инциденти;
6. осъществява специализирана психологична подготовка;
7. извършва организационна диагностика и консултиране и емпирични психологични изследвания;
8. провежда индивидуални психодиагностични изследвания;
9. създава, адаптира и въвежда нови методики, критерии и стандарти за индивидуална и организационна психодиагностика.
(2) В Института по психология може да се създават отдели и сектори.
(3) Устройството и дейността на Института по психология се определят с правилник, издаден от министъра на вътрешните работи.“

§ 11. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. (1) Медицинският институт на МВР, Националният институт по криминалистика и Институтът по психология се ръководят от директори, които: 
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство на институтите;
2. управляват човешките ресурси. 
(2) Директорът на Медицинския институт на МВР представлява юридическото лице.
(3) При изпълнение на функциите си директорите на Медицинския институт на МВР, на Националния институт по криминалистика и на Института по психология могат да се подпомагат от заместник-директори, които изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на директора.
(4) В изпълнение на функциите по ал. 1 и 2 директорите издават заповеди.“
§ 12. В чл. 57, ал. 1 след думите „Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ се поставя запетая и се добавя „Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, а след думите „дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ запетаята и думите „Специализирания отряд за борба с тероризма“ се заличават.
§ 13. В чл. 60 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 навсякъде думите „научноизследователските и научно-приложните институти“ се заменят с „Медицинския институт на МВР, Националния институт по криминалистика и Института по психология“.
2. В ал. 2 думите „научноизследователските и научно-приложните институти“ се заменят с „Националният институт по криминалистика, Институтът по психология“.
§ 14. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 3:
„3. чужденци, търсещи международна закрила, по отношение на които е издадено решение за настаняване в център от затворен тип по реда на Закона за убежището и бежанците;“
б) досегашната т. 3 става т. 4.
2. В ал. 2 думите „т. 1 и 3“ се заменят с „т. 1, 3 и 4“.
§ 15. В чл. 106, т. 4 думите „Европейската полицейска служба“ се заменят с „Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането“.
§ 16. В глава пета, в наименованието на раздел II пред думата „Обмен“ се добавя „Опростен“.
§ 17. В чл. 110, ал. 3 думите „съдебен орган за достъп до тях“ се заменят с „орган на съдебната власт за достъп до тях, когато такова се изисква съгласно действащото българско законодателство“.
§ 18. В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в основния текст след думата „езици“ се поставя запетая, а думите „на Европейския съюз“ се заменят с „използвани от съответния канал за международно сътрудничество по чл. 114, ал. 1“ и се поставя запетая;
б) в т. 1 след думата „налични“ се добавя „в запитваната държава членка“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Информация или данни могат да се предоставят по собствена инициатива, без получаване на искане, в обем, ограничен до относимото и необходимото за успешното предотвратяване, разкриване или разследване на престъпленията по чл. 36 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.“
§ 19. В чл. 113, ал. 1 навсякъде думите „от информационен фонд на МВР“ се заменят с „когато те са налични в информационните фондове на МВР или в други бази данни, директно достъпни за структурите на МВР“.
§ 20. В чл. 114  ал. 1 се изменя така:
„(1) Обменът на информация или данни се извършва при съблюдаване на установените правила за сигурност и защита на каналите за международно сътрудничество чрез:
1. Международната организация на криминалната полиция (Интерпол);
2. Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол);
3. задграничните представители на Министерството на вътрешните работи и офицерите за връзка на държави членки в Република България;
4. електронна поща, факс или всеки надлежно защитен начин, при който може да се установи автентичността на искането за предоставяне на информация или данни.“
§ 21. В чл. 115 след абревиатурата „МВР“ се добавя „или компетентният орган, предоставящ информацията или данните“ и се поставя запетая.
§ 22. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думата „иска“ се заменя с „поиска“, а след думата „относно“ се добавя „условията за“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Компетентният орган е длъжен да посочи условията за използването и последващата обработка на предоставената информация или данни.“
§ 23. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „раздел“ се добавя „компетентните органи могат чрез“, а думите „може да отправя“ се заменят с „да отправят“.
2. В ал. 2 думата „използва“ се заменя с „и компетентните органи използват“.
§ 24. В чл. 118 след абревиатурата „МВР“ се добавя „и на компетентните органи“.
§ 25. В чл. 142, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се отменя.
2. В т. 3 думите „изготвят психологичен анализ на оперативно-интересни лица и провеждат криминалнопсихологични изследвания по досъдебни производства и във връзка с оперативно-издирвателната дейност на МВР“ се заменят с „осъществяват дейностите по чл. 51, ал. 1“.
3. Създават се т. 4 и 5:
„4. Националния институт по криминалистика, които осъществяват дейностите по чл. 50а, ал. 1, т. 1 и 2;
5. Центъра за професионално обучение в ГДПБЗН, които осъществяват преподавателска дейност за професионално обучение по чл. 17, ал. 2, т. 10.“
§ 26. В чл. 151 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „в МВР“ се заменят с „по чл. 142, ал. 1, т. 1-3 и 
ал. 3“.
2. В ал. 5 след думите „дейностите по“ се добавя „чл. 44, ал. 1 и“.
§ 27. В чл. 153, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думата „изпълнение“ се добавя „и/или управление“ и след думата „финансирани“ се добавя „или съфинансирани“.
2. В т. 4 след думите „чл. 242“ се поставя запетая и се добавя „както и при работа по трудов или по граждански договор със съответната организация за времето на отпуск по чл. 189, ал. 1, т. 7“.
§ 28. Създава се чл. 153а:
„Чл. 153а. На държавния служител, с негово съгласие и срещу допълнително възнаграждение, може със заповед на ръководителя на съответната структура да се възлагат допълнителни задължения във връзка с изпълнението и/или управлението на проекти или програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове или финансирани от други международни финансови институции и донори, по които бенефициент е МВР или структура на МВР.“
§ 29. В чл. 156, ал. 6 думите „един централен или местен ежедневник“ се заменят със „специализирана страница в интернет или портал за търсене на работа, както“.
§ 30. Създава се чл. 156б:
„Чл. 156б. Лицата по чл. 156, ал. 2-4 и чл. 156а се назначават по ред, определен с наредбата по чл. 156, ал. 1.“
§ 31. В чл. 157 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4, изречение първо след думата „решение“ се поставя запетая и се добавя „с което допуска кандидата до участие в конкурса или отхвърля жалбата“.
2. В ал. 5:
а) създава се ново изречение второ: 
„Министърът на вътрешните работи се произнася в 14-дневен срок с решение, с което прекратява конкурсната процедура, когато допуснатото нарушение не може да бъде отстранено, възобновява конкурсната процедура с указания, когато допуснатото нарушение може да бъде отстранено, или отхвърля жалбата.“;  
б) досегашното изречение второ става изречение трето.
§ 32. Създава се чл. 159а:
„Чл. 159а. (1) Лицата по чл. 156, ал. 2 и 3 не се назначават на държавна служба при установена зависимост от или злоупотреба с наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да бъдат изследвани за зависимост от или злоупотреба с наркотични вещества или техни аналози.
(2) Зависимостта от или злоупотребата с наркотични вещества или техни аналози се установяват при условията и по реда на наредбите по 
чл. 155, ал. 1, т. 5 и чл. 203, ал. 3.“ 
§ 33. Член 160а се отменя.
§ 34. Член 163а се изменя така:
„Чл. 163а. (1) Недопускането до участие в конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност може да се обжалва пред министъра на вътрешните работи в 7-дневен срок от датата на обявяване на списъка с недопуснатите кандидати. Жалбата не спира конкурсната процедура. Министърът на вътрешните работи се произнася в 14-дневен срок с решение, с което допуска кандидата до участие в конкурса или отхвърля жалбата. Решението по жалбата не подлежи на съдебен контрол. 
(2) Крайното класиране при провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност може да се обжалва пред министъра на вътрешните работи в 7-дневен срок от датата на обявяването му. Министърът на вътрешните работи се произнася в 14-дневен срок с решение, с което прекратява конкурсната процедура, когато допуснатото нарушение не може да бъде отстранено, възобновява конкурсната процедура с указания, когато допуснатото нарушение може да бъде отстранено, или отхвърля жалбата. Решението по жалбата е окончателно и не подлежи на съдебен контрол.“
§ 35. В чл. 170, ал. 3 думите „научноизследователските и научно-приложните институти на МВР“ се заменят с „Националния институт по криминалистика и Института по психология“.
§ 36. В чл. 174 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „общ характер“ се поставя запетая и се добавя „при установяване на зависимост от или злоупотреба с наркотични вещества или техни аналози, при отказ да бъдат изследвани за зависимост от или злоупотреба с наркотични вещества или техни аналози“.
2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „както и от лицата по чл. 159а, ал. 1“.
3. В ал. 4 думите „по дисциплинарен ред“ се заменят с „по чл. 226, ал. 1, т. 8, 18 и 19“.
§ 37. В чл. 178 се правят следните допълнения:
1.	В ал. 1 се създава т. 6:
„6. изпълнение и/или управление на проекти или програми – при осигурени финансови средства в рамките на съответните проекти или програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове или финансирани от други международни финансови институции и донори, по които бенефициент е МВР или структура на МВР.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Условията и редът за възлагане и отчитане на изпълнението и/или управлението на проекти или програми и за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 6 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.“
§ 38. В чл. 180, ал. 5:
1. В изречение първо думите „т. 4 и 5“ се заменят с „т. 4, 5 и 6“.
2. В изречение второ след думите „чл. 178, ал. 2“ се поставя запетая и се добавя „а по чл. 178, ал. 1, т. 6 – с наредбата по чл. 178, ал. 4“.
§ 39. В глава седма, раздел VI се създава чл. 186а:
„Чл. 186а. Служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1-3 и ал. 3 имат право на безплатна медицинска помощ в Медицинския институт на МВР и да ползват почивните бази на МВР.“
§ 40. В чл. 195 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4: 
„(4) Сроковете по ал. 1 и 2 не текат при неявяване на подпомагащите лица по чл. 205, ал. 3 по уважителни причини, до явяването им пред дисциплинарно разследващия орган.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 41. В чл. 200, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 10 се изменя така:
„10. системно нарушаване на сроковете, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, по сигнал на наблюдаващия прокурор;”.
2. Създава се т. 14:
„14. действия, насочени към ограничаване или затрудняване при упражняване на права и дейност по чл. 205, ал. 3.“
§ 42. В чл. 201, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 думите „системно нарушаване на сроковете, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, или“ се заличават, а след думата „производство“ се поставя запетая и се добавя „по сигнал на наблюдаващия прокурор“.
2. Създава се т. 7:
„7. възпрепятстване или ограничаване на професионалните, икономическите, социалните или синдикалните права на служителите, предвидени в този закон, Закона за държавния служител, Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане, както и в споразумението за сътрудничество по чл. 245, ал. 1 и в колективния трудов договор по чл. 245, ал. 2.“
§ 43. В чл. 203 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 15 думите „наркотично вещество“ се заменят с „наркотични вещества или техните аналози“.
2. В ал. 3 след думите „наркотични вещества“ се добавя „или техните аналози“.
§ 44. В чл. 205 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думите „служител на МВР“ се добавя „или от адвокат“.
2. Създават се ал. 4-7:
„(4) Подпомагащите лица по ал. 3 със съгласието и в присъствието на държавния служител, срещу когото се води дисциплинарното производство, могат:
1. да се запознаят със заповедта за образуване на дисциплинарното производство, с обобщената справка с резултатите от разследването и с всички материали по производството; запознаването и получаването на копия се удостоверява с подпис и дата;
2. да правят необходимите извлечения и копия от материалите по производството при условията на чл. 34 от Административнопроцесуалния кодекс;
3. да представят доказателства;
4. да правят искания, бележки и възражения.
(5) Участието в дисциплинарното производство на лицата по ал. 3 се осигурява от служителя, срещу когото то се води, и тяхното отсъствие по неуважителни причини не е пречка за извършване на действия по производството.
(6) Дисциплинарното производство приключва в срок до 4 месеца от образуването му, а по дисциплинарни производства, представляващи фактическа и правна сложност, този срок може да бъде продължаван до 2 месеца със заповед на органа по чл. 204.
(7) При неявяване на подпомагащите лица по ал. 3 по уважителни причини сроковете по ал. 6 не текат до явяването им пред дисциплинарно разследващия орган.“
§ 45. В чл. 207 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, изречение първо думите „по доказване на дисциплинарното нарушение“ се заменят със „за пълно, обективно и всестранно разследване“.
2. В ал. 7 след думите „обобщена справка“ се поставя запетая и се добавя „която заедно с всички материали по производството се предоставя за запознаване на държавния служител, срещу когото се води дисциплинарното производство, и на подпомагащите лица по чл. 205, ал. 3”.
3. В ал. 8:
а) точка 1 се изменя така:
„1. да се запознава със заповедта по ал. 1 и с обобщената справка и материалите по ал. 7; запознаването и получаването на копия се удостоверява с подпис и дата;“ 
б) в т. 2 след думите „на МВР“ се добавя „или от адвокат“;
в) точка 3 се изменя така:
„3. да прави необходимите извлечения и копия от материалите по производството, при условията на чл. 34 от Административнопроцесуалния кодекс;“.
§ 46. В чл. 211, изречение първо думите „чл. 214, ал. 1, т. 1, ал. 2 и 3“ се заменят с „чл. 214, ал. 1, т. 1 и ал. 4“.
§ 47. В чл. 213 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Дисциплинарните наказания по чл. 198, 199 и 200 се заличават с изтичане на шест месеца от изтърпяването им, а дисциплинарните наказания по чл. 201 и 202 – с изтичане на една година от изтърпяването им, в случай че служителят не е извършил ново нарушение в този срок.“ 
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.
4. Създават се ал. 4-6:
„(4) В случаите по ал. 2 и 3 дисциплинарните наказания могат да бъдат заличени след изтичането на половината от съответния срок по ал. 1. 
(5) Заличаването по ал. 4 се извършва от дисциплинарно наказващия орган въз основа на мотивирана писмена заповед, която се връчва на държавния служител. 
(6) Заличаването има действие занапред.“
§ 48. В чл. 214 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „наркотично вещество“ се заменят с „наркотични вещества или техните аналози“, а след думите „с наркотични вещества“ се добавя „или техните аналози“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Срокът за временно отстраняване по ал. 1, т. 1 е до два месеца, като по дисциплинарни производства с фактическа и правна сложност органът, образувал дисциплинарното производство, може еднократно да удължи този срок с още един месец.“
3. Досегашните ал. 3-6 стават съответно ал. 4-7.
§ 49. В чл. 215, ал. 5 думите „чл. 214, ал. 3“ се заменят с „чл. 214, 
ал. 4“.
§ 50. В чл. 226 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 18 и 19:
„18. при установяване на зависимост от наркотични вещества или техни аналози;
19. при отказ да бъде:
а) изследван за злоупотреба с наркотични вещества или техни аналози при условията и по реда на наредбата по чл. 203, ал. 3;
б) освидетелстван за зависимост от наркотични вещества или техни аналози съгласно наредбата по чл. 155, ал. 1, т. 5.“
2. В ал. 3 след думите „по ал. 1, т. 3“ се добавя „и 18“.
§ 51. В чл. 228 се създава ал. 3:
„(3) Заповед за прекратяване на служебното правоотношение по 
чл. 226, ал. 1, т. 2, 4 и 13 не се издава, ако в 7-дневен срок от подаване на искането служителят подаде заявление за оттеглянето му.“
§ 52. В чл. 233, ал. 1 думите „ал. 1 и 3“ се заменят с „ал. 1, т. 1-3 и 
ал. 3“.
§ 53. В глава десета се създава чл. 233а:
„Чл. 233а. (1) При прекратяване на правоотношението на служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1-3 и ал. 3, които са придобили право на пенсия и заемат висши ръководни или ръководни длъжности към момента на прекратяване на правоотношението, се издават карти по образец, утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи. Със заповедта се определя и редът за издаване на картите.
(2) Карти по ал. 1 не се издават на лица, чието правоотношение е прекратено поради дисциплинарно уволнение или поради осъждане за умишлено престъпление от общ характер.“
§ 54. В чл. 237, ал. 2 думите „чл. 214, ал. 3“ се заменят с „чл. 214, 
ал. 4“.
§ 55. В чл. 246 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „Държавните служители“ се заменят със „Служителите на МВР“;
б) в т. 1 думите “от съответния ръководител“ се заменят с „чрез съгласуване между ръководителя на съответната структура или звено и ръководството на съответната синдикална структура“.
2. В ал. 2 думите “от съответния ръководител“ се заменят с „чрез съгласуване между ръководството на синдикалната структура и ръководителя на съответната структура или звено, при условия и по ред, определени в споразумението по чл. 245, ал. 1“.
§ 56. В чл. 248, ал. 2, изречение първо след думите „организациите по чл. 242, ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „в които членуват повече от 
2 на сто от общата щатна численост на служителите в МВР и имат изградени звена в повече от една трета от областните дирекции на МВР или от териториалните структури на главните дирекции на МВР“.
§ 57. Член 260 се изменя така:
„Чл. 260. (1) Който не изпълни или допусне неизпълнение на писмените разпореждания по чл. 125, ал. 1, т. 4 и на заповедите по чл. 255, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв.
(2) За неизпълнение на писмените разпореждания по чл. 125, ал. 1, т. 4 и на заповедите по чл. 255, на юридически лица или на еднолични търговци се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.”
§ 58. В чл. 264 ал. 2 се изменя така:
„(2) Който чрез употреба на физическа сила или предмет наруши физическата неприкосновеност на полицейски орган или на орган за пожарна безопасност и защита на населението при изпълнение на служебните им задължения, ако извършеното не съставлява престъпление, се наказва с глоба 2000 лв.“
§ 59. Член 265 се изменя така:
„Чл. 265. (1) Ръководителите на държавни органи, организации и юридически лица, които не са изпълнили или са допуснали неизпълнение на задълженията, предвидени в този закон или в подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и гражданите, които не са изпълнили такива задължения, се наказват с глоба от 200 до 2000 лв. 
(2) За неизпълнение на задълженията, предвидени в този закон или в подзаконовите нормативни актове по прилагането му, на юридически лица или еднолични търговци се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.
(3) За маловажно нарушение по ал. 1 и 2 органите на МВР налагат глоба в размер от 50 до 100 лв., съответно имуществена санкция в размер от 100 до 250 лв.”
§ 60. В § 1 от Допълнителните разпоредби, в т. 26а думите „експертно-криминалистическа“ се заменят с „експертно-криминалистична“ и думите „откриване или обезвреждане на взривни вещества“ се заменят с „откриване, идентифициране и неутрализиране на взривни устройства и взривни вещества“.
§ 61. В § 2 от Допълнителните разпоредби  т. 3 се изменя така:
„3. издаване на сертификат, становище или друг документ във връзка с дейността по осъществяване на държавен противопожарен контрол или решение за отказ от издаването им;“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 62. (1) Създадената с този закон Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ е правоприемник на активите, пасивите, правата, задълженията и архивния фонд на Специализирания отряд за борба с тероризма и на Главна дирекция „Национална полиция“, свързани с дейността на или ползвани от дирекция „Жандармерия“.
(2) Процесуалното представителство по висящи спорове на Специализирания отряд за борба с тероризма и на Главна дирекция „Национална полиция“, свързани с дейността на дирекция „Жандармерия“, се осъществява от Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. 
§ 63. (1) С влизането в сила на този закон заварените служебни правоотношения на държавните служители в Специализирания отряд за борба с тероризма и дирекция „Жандармерия“ на Главна дирекция „Национална полиция“ по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи се преобразуват в служебни правоотношения на държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи в Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.
(2) С влизането в сила на този закон заварените служебни и трудови правоотношения на служителите по чл. 142, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи в Специализирания отряд за борба с тероризма и дирекция „Жандармерия“ на Главна дирекция „Национална полиция“ се уреждат съгласно чл. 87а от Закона за държавния служител и 
чл. 123 от Кодекса на труда като служебни и трудови правоотношения в Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.
§ 64. (1) Считано от датата на влизане в сила на този закон служебните правоотношения на държавните служители в Научноизследователския институт по криминалистика, които осъществяват дейности по чл. 50а, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, се преобразуват в служебни правоотношения по Закона за Министерството на вътрешните работи в Националния институт по криминалистика, ако служителите отговорят на изискванията по чл. 155, ал. 1, т. 1-3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и ако към датата на влизането в сила на закона не са навършили 60 години. 
(2) Служителите по ал. 1 се назначават на длъжности, определени за заемане по Закона за Министерството на вътрешните работи, с щата на Националния институт по криминалистика, без да подписват акт за встъпване в длъжност, след подписване на клетвен лист по чл. 146, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи и подаване на декларации за политически неутралитет и за обстоятелствата по чл. 153, ал. 1 и 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
(3) Прекратяват се служебните правоотношения на държавните служители в Научноизследователския институт по криминалистика, които осъществяват дейности по чл. 50а, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, но не отговарят на изискванията по чл. 155, ал. 1, т. 1-3 от Закона за Министерството на вътрешните работи, не подпишат клетвен лист по чл. 146, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, не подадат декларации за политически неутралитет и за обстоятелствата по 
чл. 153, ал. 1 и 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи или към датата на влизането в сила на закона са навършили 60 години.
(4) Преобразуването по ал. 1 се извършва, без да тече срок за изпитване, освен за служителите, които са в срок за изпитване, като за тях изтеклият към преобразуването срок се зачита.
(5) При преобразуването по ал. 1 се запазва присъденият ранг по Закона за държавния служител.
(6) Преобразуването по ал. 1 се извършва през време на отпуск, през време на дългосрочно командироване в чужбина и през време на временно командироване за изпълнение на служба в друга администрация.
(7) При назначаването на служителите по ал. 1 се определя основна заплата съгласно наредбата по чл. 177, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
(8) В служебните книжки на служителите по ал. 1 се вписва датата и основанието за преобразуването на служебното правоотношение и продължителността на времето, което се признава за служебен стаж.
(9) Неизползваните отпуски на служителите по ал. 1, придобити по Закона за държавния служител, пропорционално към датата на влизането в сила на този закон се запазват и могат да се използват в сроковете по чл. 59а от Закона за държавния служител.
(10) Образуваните и неприключили до влизането в сила на този закон производства за търсене на дисциплинарна отговорност от държавните служители се прекратяват.
(11) Правоотношенията на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи в Научноизследователския институт по криминалистика, извън посочените в 
ал. 1, се запазват съответно като служебни правоотношения по Закона за държавния служител и трудови правоотношения в Националния институт по криминалистика.
§ 65. (1) Считано от датата на влизането в сила на този закон служебните правоотношения на държавните служители в Института по психология, които заемат длъжности по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи и осъществяват дейности по чл. 51, 
ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, се преобразуват в служебни правоотношения по Закона за Министерството на вътрешните работи в Института по психология, ако служителите отговорят на изискванията по чл. 155, ал. 1, т. 1-3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и ако към датата на влизането в сила на закона не са навършили 60 години. 
(2) Служителите по ал. 1 се назначават на длъжности, определени за заемане по Закона за Министерството на вътрешните работи, с щата на Института по психология, без да подписват акт за встъпване в длъжност, след подписване на клетвен лист по чл. 146, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи и подаване на декларации за политически неутралитет и за обстоятелствата по чл. 153, ал. 1 и 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
(3) Прекратяват се служебните правоотношения на държавните служители в Института по психология, които осъществяват дейностите по 
чл. 51, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, но не отговарят на изискванията по чл. 155, ал. 1, т. 1-3 от Закона за Министерството на вътрешните работи, не подпишат клетвен лист по чл. 146, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, не подадат декларации за политически неутралитет и за обстоятелствата по чл. 153, ал. 1 и 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи или към датата на влизането в сила на закона са навършили 60.
(4) Преобразуването по ал. 1 се извършва, без да тече срок за изпитване, освен за служителите, които са в срок за изпитване, като за тях изтеклият към преобразуването срок се зачита.
(5) При преобразуването по ал. 1 се запазва присъденият ранг по Закона за държавния служител.
(6) Преобразуването по ал. 1 се извършва през време на отпуск, през време на дългосрочно командироване в чужбина и през време на временно командироване за изпълнение на служба в друга администрация.
(7) При назначаването на служителите по ал. 1 се определя основна заплата съгласно наредбата по чл. 177, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
(8) В служебните книжки на служителите по ал. 1 се вписва датата и основанието за преобразуването на служебното правоотношение и продължителността на времето, което се признава за служебен стаж.
(9) Неизползваните отпуски на служителите по ал. 1, придобити по Закона за държавния служител, пропорционално към датата на влизането в сила на този закон се запазват и могат да се използват в сроковете по чл. 59а от Закона за държавния служител.
(10) Образуваните и неприключили до влизането в сила на този закон производства за търсене на дисциплинарна отговорност от държавните служители се прекратяват.  
(11) Правоотношенията на служителите по чл. 142, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи в Института по психология, извън посочените в ал. 1, се запазват съответно като служебни правоотношения по Закона за държавния служител и трудови правоотношения в Института по психология.
§ 66. (1) Служебните правоотношения на държавните служители в дирекция „Инспекторат“ на Министерството на вътрешните работи, които пряко осъществяват контрол върху дейността на служителите от Министерството на вътрешните работи, се преобразуват в служебни правоотношения по Закона за държавния служител считано от датата на влизането в сила на този закон.
(2) Преобразуването по ал. 1 се извършва през време на отпуск, през време на дългосрочно командироване в чужбина и през време на временно командироване за изпълнение на служба в друга администрация.
(3) Служителите по ал. 1 се назначават на длъжности, определени за заемане по Закона за държавния служител, с щата на дирекция „Инспекторат“ на Министерството на вътрешните работи.
(4) Служителите по ал. 1, които към датата на влизането в сила на този закон са временно преназначени на друга длъжност по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, се назначават на длъжности, определени за заемане по Закона за държавния служител, с щата на дирекция „Инспекторат“ на Министерството на вътрешните работи.
(5) На служителите по ал. 1 се присъжда определеният в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят не притежава по-висок ранг.
(6) При назначаването на служителите по ал. 1 се определя индивидуална основна заплата, не по-ниска от определеното към датата на влизане в сила на този закон възнаграждение, определено по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи и включващо заплата за длъжност, допълнително възнаграждение за прослужено време и за научна степен и левовата равностойност на храната по чл. 181, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
(7) За служителите по ал. 1 разпоредбите на чл. 8, 10, 14 и 35б от Закона за държавния служител не се прилагат.
(8) Преобразуването по ал. 1 се извършва без срок за изпитване, освен за служителите, които са със срок за изпитване. В тези случаи изтеклият до назначаването срок за изпитване се зачита.
(9) Стажът на служителите по ал. 1, придобит по Закона за Министерството на вътрешните работи, се зачита за служебен стаж при един и същ орган по назначаване и за работа в същата администрация по смисъла на Закона за държавния служител с изключение на чл. 106, ал. 3 от Закона за държавния служител.
(10) Неизползваните отпуски на служителите по ал. 1, пропорционално към датата на влизането в сила на този закон се запазват и могат да се използват.
(11) Оценките на служителите по ал. 1, получени съгласно наредбата по чл. 178, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, се отчитат в бъдеще при повишаване в ранг, при конкурентен подбор и при увеличаване на заплатата.
§ 67. (1) При прекратяване, независимо от основанието, на служебните правоотношения на служителите по § 66 се изплаща обезщетение в размер на толкова месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат, но не повече от 20, и по чл. 234, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
(2) При прекратяване, независимо от основанието, на служебните правоотношения на служителите по § 66 се изплаща обезщетение за неизползваните към момента на прекратяване отпуски по § 66, ал. 10, определено въз основа на размера на основната заплата по смисъла на Закона за държавния служител към момента на прекратяване на служебното правоотношение.
(3) Размерът на обезщетението по ал. 1 се определя въз основа на прослужените към датата на влизането в сила на този закон години по смисъла на чл. 235 от Закона за Министерството на вътрешните работи и месечната основна заплата към момента на прекратяване на служебното правоотношение.
(4) При смърт на служител по § 66 обезщетенията по ал. 1 и 2 се изплащат на преживелия съпруг, децата и родителите.
§ 68. Когато при прекратяване на служебното правоотношение на лицата по § 66 се дължи обезщетение по чл. 106, ал. 3 от Закона за държавния служител, то се изплаща заедно с обезщетението по § 67, като общият им размер не може да надвишава 20 основни заплати. В случаите, когато е налице превишение над 20 основни заплати, се намалява обезщетението по чл. 106, ал. 3 от Закона за държавния служител.
§ 69. (1) Образуваните и неприключили до влизането в сила на този закон производства за търсене на дисциплинарна или имуществена отговорност от служителите по § 66 се прекратяват.

(2) Образуваните и неприключили до влизането в сила на този закон производства по отменяне на заповеди за налагане на дисциплинарни наказания или за прекратяване на служебни правоотношения се довършват по досегашния ред.
§ 70. Образуваните и неприключили до влизането в сила на този закон производства пред административен орган по издаване или отменяне на индивидуални административни актове по Закона за Министерството на` вътрешните работи по отношение на служителите по § 66 се прекратяват с изключение на такива, свързани с подпомагане при тежко материално положение или определяне и изплащане на обезщетение за телесна повреда, претърпяна при или по повод на изпълнение на служебни задължения, които се довършват по досегашния ред.
§ 71. (1) В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон:
1. Министерският съвет приема необходимите изменения в съответните нормативни актове;
2. министърът на вътрешните работи издава необходимите изменения и допълнения в съответните нормативни актове.
(2) Издадените подзаконови нормативни актове до влизането в сила на този закон се прилагат до издаването на съответните нови актове, доколкото не му противоречат.
(3) В срок 6 месеца от влизането в сила на този закон министърът на вътрешните работи издава:
1. Правилник за устройството и дейността на Националния институт по криминалистика;
2. Правилник за устройството и дейността на Института по психология;
3. Правилник за устройството и дейността на Центъра за професионално обучение към Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. 
§ 72. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; попр., бр. 5 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г. бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г., бр. 44 и 103 от 2012 г., бр. 52 и 70 от 2013 г., бр. 49 и 53 от 2014 г., 
бр. 14, 61 и 79 от 2015 г., бр. 28, 49, 62, 71 и 81 от 2016 г., бр. 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 17, 44, 77 и 88 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби след думите „Главна дирекция „Национална полиция“ се поставя запетая и се добавя Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.
2. В § 2а от Допълнителните разпоредби думите „на Специализирания отряд за борба с тероризма“ и запетаята след тях се заличават, а думите „на научноизследователските и научно-приложните институти“ се заменят с „на Националния институт по криминалистика и Института по психология“.
3. В приложение № 1 към чл. 25 в раздел II „Информация, свързана с външната политика и вътрешната сигурност на страната“:
а) в т. 7 след думите „обществен ред“ запетаята и думите „от Специализирания отряд за борба с тероризма на Министерството на вътрешните работи“ се заличават;
б) точка 9а се изменя така:
„9а. Организационна и щатна структура на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ в частта относно звената за осъществяване на противодействие на тероризма, планове, доклади, отчети и други документи, съдържащи информация, свързана с осъществяване на дейността на тези звена, както и данни за самоличността на техните служители при упражняване на правомощията им по чл. 89, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи.“
§ 73. В Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 
2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., 
бр. 43, 71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 
2007 г., бр. 66, 88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9, 23, 32 и 55 от 2011 г., бр. 21, 42 и 75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 33, 81, 97 и 101 от 2016 г., бр. 85 и 97 от 2017 г., бр. 14 и 24 от 2018 г. и бр. 1, 12, 17, 24, 34 и 58 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13: 
а) създава се нова ал. 2: 
„(2) На българските граждани, спрямо които е постановено отнемане на документите за самоличност на основание чл. 68, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс, се издава временна карта за самоличност.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея накрая думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1-3“.
2. Създава се нов чл. 15:
„Чл. 15. (1) Български гражданин, спрямо когото е постановено отнемане на документите за самоличност на основание чл. 68, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс, е длъжен в срок до три работни дни от постановяване на отнемането да предаде документите си по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 на компетентните структури на Министерството на вътрешните работи.
(2) Предадените документи по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 се изпращат на органа, който ги е издал. Условията и редът за съхранението им се уреждат с инструкция на съответния орган по чл. 1, ал. 2.“
3. В чл. 17:
а) създава се нова ал. 6: 
„(6) В случаите по ал. 5, т. 1 и 2 заявителят се представлява от лице, упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно.“;
б) досегашните ал. 6-8 стават съответно ал. 7-9.
4. В чл. 24 накрая се добавя „или временна карта за самоличност“.
5. В чл. 32, ал. 1 се създава т. 7:
„7. спрямо които е постановено отнемане на документите за самоличност на основание чл. 68, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс и не са ги предали в срока по чл. 15.“
6. В глава втора след чл. 32 се създава раздел IV „Временна карта за самоличност“ с чл. 32а-32г:
„Раздел IV
Временна карта за самоличност
Чл. 32а. (1) Временната карта за самоличност е основен идентификационен документ за самоличност, валиден на територията на Република България.
(2) Временна карта за самоличност се издава със срок на валидност, съответстващ на срока на валидност на личната карта, която се отнема. 

(3) В случаите, когато лицето няма издадена лична карта, личната му карта е с изтекъл срок на валидност или до изтичане на валидността й остават до две години, временната карта за самоличност се издава със срок на валидност две години.
Чл. 32б. (1) Временна карта за самоличност се издава от компетентните структури на МВР по местонахождението на съда, постановил отнемането, в срок до осем работни часа от подаване на заявлението.
(2) В случаите, когато временната карта за самоличност е с изтекъл срок, е повредена, унищожена, изгубена или открадната, лицето е длъжно в срок до 30 дни да подаде заявление за издаване на нова. 
(3) При промяна на имената, единния граждански номер, гражданството, настъпили съществени и трайни изменения на образа, както и при промяна на постоянния адрес лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова временна карта за самоличност в срок до тридесет дни.
(4) При издаване на нова временна карта за самоличност предишната се предава на органа, който я е издал.
Чл. 32в. (1) Временна карта за самоличност се издава служебно.
(2) В случаите на невъзможност за служебно издаване поради липса на някои от необходимите биометрични данни или ако от първоначалното снемане на биометричните данни са изминали повече от 59 месеца, при издаване на временна карта за самоличност се спазва редът на чл. 31а.
Чл. 32г. (1) Обявява се за невалидна временна карта за самоличност на лица: 
1. спрямо които е отменено постановеното отнемане на документите за самоличност на основание чл. 68, ал. 2 от НПК или е отпаднало основанието за използването й;
2. заявили, че временната карта за самоличност е изгубена, открадната или унищожена;
3. чиято временна карта за самоличност е с изтекъл срок на валидност;
4. които имат промяна в личните данни;
5. променили постоянния си адрес;
6. които са починали.
(2) Невалидността се обявява от органа, издал временната карта за самоличност.“
7. В глава трета, раздел IV се създава чл. 49а:
„Чл. 49а. Обявяват се за невалидни паспортите, дипломатическите паспорти, служебните паспорти, моряшките паспорти, военните карти за самоличност на лица, спрямо които е постановено отнемане на документите за самоличност на основание чл. 68, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс.“ 
8. В чл. 74, ал. 1:
а) създава се нова т. 4:
„4. постановено отнемане на документите за самоличност на основание чл. 68, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс;“
б) досегашната т. 4 става т. 5.
9. Създава се чл. 74а:
„Чл. 74а. (1) Временно се отнемат паспортите, дипломатическите паспорти, служебните паспорти, моряшките паспорти, военните карти за самоличност на лицата, спрямо които е постановено отнемане на документите за самоличност на основание чл. 68, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс.
(2) Отнетите документи се съхраняват от органа, който ги е издал. При отпадане на основанието за тяхното отнемане същите се връщат на лицата по ал. 1.“
10. В чл. 81, ал. 1:
а) в т. 3 след думите „лична карта“ се добавя „или временна карта за самоличност“;
б) в т. 5 след думите „лична карта“ се добавя „или временна карта за самоличност“.
11. Параграф 4 от Преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 4. Образците на заявленията за издаване на български лични документи се утвърждават от Министерския съвет.“
12. В § 23 от Преходните и заключителните разпоредби след думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се поставя запетая и се добавя „на министъра на отбраната“.
§ 74. В Закона за защита при бедствия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 41 и 113 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и 93 от 
2009 г., бр. 61, 88 и 98 от 2010 г., бр. 8, 11, 39 и 80 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., 
бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 81 от 2015 г., бр. 51, 81 и 97 от 2016 г., бр. 13 и 97 от 2017 г. и бр. 77 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6:
а) в ал. 1 се създава т. 14:
„14. събиране, съхраняване и споделяне на данни за щетите и загубите от бедствия.“;
б) в ал. 2 думите „ал. 1, т. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1, т. 1, 2 и 14“.
2. В чл. 8 думите „чл. 6, ал. 1, т. 3“ се заменят с „чл. 6, ал. 1, т. 5“.
§ 75. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 
2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г. и бр. 1, 24, 25, 41, 44 и 62 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 237:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Министърът на вътрешните работи или определено от него длъжностно лице налага имуществена санкция на юридическо лице или едноличен търговец - строител на строеж, неизпълнил задължение по чл. 163, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 2 - в размер от 5000 до 30 000 лв.”; 
б) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 1, 2 и 3“ се заменят с „ал. 1-4“.
2. В чл. 239, ал. 2 се създава изречение второ:
„За административни нарушения, установени преди въвеждането в експлоатация на строежа, административнонаказателното производство може да бъде образувано и преди деня на издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа.”
§ 76. Сроковете по чл. 205, ал. 6 и чл. 214, ал. 3 за висящите производства започват да текат от влизането в сила на закона.
§ 77. Параграфи 3-5, § 7, § 9-13, § 25, § 35, § 62-70 и § 72 влизат в сила от 1 януари 2020 г., а § 73, т. 1, 2 и 4-10  влизат в сила от 1 октомври 2020 г.


Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ……………..…... 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи


Причини, които налагат приемането на законопроекта:

Изготвянето на предлагания проект е продиктувано от желанието за извършване на реформи, целящи подобряване на ефективността в дейността на Министерството на вътрешните работи.
Необходимо е създаването на допълнителни условия за осъществяване от структурите на МВР на дейностите по предотвратяване и пресичане на терористични действия, на експертно-криминалистичната дейност, на дейността по осъществяване на криминално-психологични изследвания, изготвяне на психологични и съдебно-психологични експертизи, осъществяване на психологични интервенции за управление на кризисни ситуации и на дейности по управление на стреса. 
За повишаване ефективността на дейностите по предотвратяване и пресичане на терористични действия, освобождаване на заложници, задържане и/или обезвреждане на особено опасни престъпници или престъпни групи, осигуряване на зона за безопасност срещу потенциални атаки, опазване на обществения ред при провеждане на масови мероприятия, възстановяване, поддържане и опазване на обществения ред при масови безредици е целесъобразно създаването на главна дирекция, която да обединява Специализирания отряд за борба с тероризма и дирекция „Жандармерия“ на Главна дирекция „Национална полиция“.
За подобряване на дейността на Научноизследователския институт по криминалистика на МВР следва да се предприемат нормативни промени с оглед на правилното, ефективното и ефикасно осъществяване на експертно-криминалистичната дейност, разработването и внедряването на нови методики за изследване в областта на криминалистиката на основата на съвременни научни методи и подходи. Налице е необходимост от подобряване на качественото събиране на доказателства в рамките на досъдебното производство, както и за разрешаване на съществуващи проблеми в дейността на Научноизследователския институт по криминалистика, свързани с прекомерно забавяне при изготвяне на заключения по назначени експертизи на експерти на института. Проблемите със срочността засягат ДНК експертизи, технически и видео-технически експертизи, фоноскопни експертизи, биологични експертизи, балистични експертизи, трасологични експертизи, физико-химични експертизи, с обекти за изследване на наркотични вещества, химически експертизи. Съществуващите проблеми и тяхното негативно отражение на експертно-криминалистичната дейност налагат цялостно преструктуриране на дейността. Криминалистичните доказателства имат голяма значимост в наказателноправната област и правоприлагащите и съдебните органи трябва да имат доверие във високото качество на криминалистичните данни. 
Необходимо е служебните правоотношения на част от служителите от Научноизследователския институт по криминалистика, който е предложено да стане Национален институт по криминалистика, и от Института по психология да бъдат уредени по реда и условията на ЗМВР, вместо, както е досега – по Закона за държавния служител. Експерт-криминалистите в структурите на МВР извън Научноизследователския институт по криминалистика към момента са със статут по Закона за Министерството на вътрешните работи. Както дейността на експерт-криминалистите в останалите структури на МВР, така и тази на криминалистите от Научноизследователския институт по криминалистика е пряко свързана с дейността на полицейските органи. Също така, специалистите от Института по психология осъществяват дейности по психологично подпомагане на полицейските органи във връзка с оперативно-издирвателната дейност, осъществяване на преговори в случаи на взети заложници, барикадирали се лица и др., по управление на стреса при критични инциденти (терористични актове, масови безредици, природни бедствия), по професионален подбор на полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението. С оглед на обезпечаване на 24-часов режим на разположение се сформират екипи от специалисти, които към момента са с различен статут – по Закона за Министерството на вътрешните работи и по Закона за държавния служител. 
Дирекция „Инспекторат“ на МВР осъществява административен контрол върху дейността на служителите от МВР. За изпълнение на тази дейност дирекцията осъществява контрол за спазването на нормативните актове и на актовете на министъра на вътрешните работи, на заместник-министрите, на главния секретар, на административния секретар и на ръководителите на структурите на МВР, оказва методическа помощ по организацията, стила и методите на работа на ръководния състав на структурите на МВР, при извършване на проверки анализира причините и условията за констатираните нарушения, предлага мерки за отстраняването им и за налагане на наказания, осъществява контрол и оказва методическа помощ на структурите на МВР в дейността им по противодействие и разкриване на нарушения на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и по изясняване на сигнали за конфликт на интереси, по разпореждане на министъра на вътрешните работи извършва проверки на постъпили в МВР сигнали по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс и др. Посочената дейност не обосновава изпълнението на служебните задължения на служителите от дирекцията при условията на Закона за Министерството на вътрешните работи, а техният статут следва да бъде уреден със Закона за държавния служител, аналогично на подхода, възприет за други структури на МВР.
С оглед на законосъобразното функциониране на Центъра за професионално обучение към Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ следва неговата дейност да бъде уредена с правилник за устройството и дейността му, за приемането на който липсва правно основание в Закона за Министерството на вътрешните работи. 
Във връзка със спецификата по отношение на функционалността на специализираната техника, съоръжения и лични предпазни средства, използвани от органите за пожарна безопасност и защита на населението, е необходимо изискванията към тях да се определят с отделен нормативен акт (наредба). 
В глава пета, раздел II от Закона за Министерството на вътрешните работи са въведени изисквания на Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 декември 2006 г. за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите - членки на Европейския съюз. Необходимо е прецизиране на част от разпоредбите, отнасящи се до спонтанния обмен на информация, както и езиците и каналите за връзка между държавите членки и използваните между тях формуляри за обмен. 
Необходимо е създаване на изрично изискване да не се назначават за служители на МВР кандидати с установена зависимост от или злоупотреба с наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да бъдат изследвани за зависимост от или злоупотреба с наркотични вещества или техни аналози.
С оглед на осигуряване на възможност за получаване на допълнителни възнаграждения от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението, на които е възложено изпълнение и/или управление на проекти и програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, е необходимо създаването на законово основание.

На държавните служители от МВР, чийто статут се урежда по Закона за държавния служител, следва да се предостави право на безплатна медицинска помощ в Медицинския институт на МВР и право на ползване на почивните бази на МВР при идентични условия с другите служители на МВР.
Законопроектът включва и промени в глава осма „Дисциплинарна отговорност“. Прецизирани са някои разпоредби с цел по-доброто им прилагане.
Налице е необходимост от създаване на условия за пропорционалност и баланс на участниците в социалния диалог. В тази връзка в Съвета за социално партньорство в МВР следва да бъдат включени сериозни и представителни синдикални организации с възможности да гарантират изпълнение на постигнати с консенсус решения и устойчивост на договореностите, предвид което следва да бъдат предвидени законови изисквания към синдикалните организации, за да участват в този Съвет.
Прилагането на разпоредбата на чл. 5 от ЗМВР относно физическата неприкосновеност на полицейските органи и на органите за пожарна безопасност и защита на населението показва необходимостта от прецизиране на административно-наказателните разпоредби. 
В чл. 260 от ЗМВР липсва санкция за извършване и за допускане на неизпълнение на разпореждане по чл. 125, ал. 1, т. 4 от ЗМВР, както и на заповед за налагане на принудителна административна мярка по чл. 255 от ЗМВР, не е предвидена имуществена санкция за еднолични търговци или юридически лица, а адресати на издаваните разпореждания от органите по пожарна безопасност и защита на населението, осъществяващи държавен противопожарен контрол, могат да бъдат както физически, така и юридически лица. Налице е необходимост и от прецизиране на разпоредбата на чл. 265, отново поради липса на изрично предвиждане на санкция, освен за извършване, и за допускане на неизпълнение на правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, както и на имуществена санкция за еднолични търговци или юридически лица.
Налице е необходимост от прецизиране и на други разпоредби от ЗМВР.
Липсва механизъм, по който да се издават заместващи документи, за да се реализира на практика правилото на чл. 68, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), при което в случаите на потвърждаване или налагане на мярка за процесуална принуда – забрана за напускане пределите на Република България – в съдебното производство след постановяване на присъда, на подсъдимия могат да се отнемат документите за самоличност по чл. 13, ал. 1, т. 1 (лична карта) и т. 2 (паспорт, дипломатически паспорт, служебен паспорт, моряшки паспорт, военна карта за самоличност) от Закона за българските лични документи (ЗБЛД). 
Към настоящия момент няма нормативно регламентиран ред за събиране, съхраняване и споделяне на данни за щетите и загубите от бедствия. Наличните в момента данни за щети и загуби са разпръснати, ограничени и трудно могат да бъдат сравнявани, тъй като се използват различни критерии, като например брой на жертвите, размер на щетите, брой на събитията, случващи се в даден период, и др. Данните за физическите и икономическите последствия от бедствията са в най-добрия случай индикативни. Липсата на систематизирани данни за загуби от бедствия не дава възможност да се оценява въздействието от бедствията върху живота и здравето на гражданите, както и върху управлението на държавата. Същевременно поради тази липса на данни не е възможно да се оцени и резултатът от направените инвестиции за намаляване на риска от бедствия. Това обосновава необходимостта от изменение в Закона за защита при бедствия.
Налице са проблеми в контролната дейност по Закона за устройство на територията (ЗУТ) спрямо строители за спазване на изискванията на 
чл. 163, ал. 2, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 2 от ЗУТ по отношение на установяване и наказване на нарушение – изпълнение на строеж в несъответствие с правила и норми за пожарна безопасност. Приложимата санкционна норма на ЗУТ от органите за пожарна безопасност и защита на населението, осъществяващи държавен противопожарен контрол, по отношение на строителя е чл. 232, ал. 8 от ЗУТ - наказва се с глоба от 1000 до 5000 лв. строител на строеж, неизпълнил задължение по чл. 163, ал. 2 от ЗУТ. С оглед на предвиденото наказание „глоба”, чл. 232, ал. 8 от ЗУТ се отнася само до строители – физически лица. От практическа страна хипотезата на извършване на строеж от строител – физическо лице, е рядка, особено при по-големи и сложни строежи. За Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, от възможните нарушения на чл. 163, ал. 2 от ЗУТ е приложима хипотезата на неизпълнение на задължение на строителя по чл. 163, ал. 2, т. 1 от ЗУТ - изпълнение на строежа в несъответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 2 от ЗУТ – основните изисквания към строежите, определени в приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за безопасност в случай на пожар. Съгласно действащия текст на чл. 239, 
ал. 2 от ЗУТ едногодишният срок по Закона за административните нарушения и наказания за образуване на административнонаказателно производство за нарушения по този закон, актовете по неговото прилагане и другите правила и нормативи по проектирането и строителството започва да тече от деня на издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа, а когато не се изисква разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация - от деня на извършване на нарушението. До проблеми в практиката се стига при прилагането на първото предложение на цитираната разпоредба, а именно случаите, в които строежът подлежи на въвеждане в експлоатация - среща се тълкуване, според което административнонаказателното производство може да бъде образувано само след издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа. При някои строителни обекти въвеждането в експлоатация може значително да се забави във времето, например спрямо подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Възможно е дори въвеждането на строежа в експлоатация да е несигурно бъдещо събитие. При тази хипотеза нарушението е извършено, установено е, но според цитираното тълкуване не се образува административнонаказателно производство и остава нереализирана отговорността на съответния нарушител неопределено време, в зависимост от едно забавено или несигурно бъдещо събитие. По-съществена практическа хипотеза е нарушението да е извършено и да е установено от контролните органи повече от три месеца преди въвеждането на строежа в експлоатация. Според цитираното тълкуване за образуване на административнонаказателно производство трябва да се изчака въвеждането на строежа в експлоатация. При подобно изчакване обаче краткият тримесечен срок за съставяне на акт за установяване на административно нарушение по чл. 34, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания считано от установяването на нарушението ще е изтекъл към момента на въвеждане на строежа, в експлоатация и няма да може да се образува административнонаказателно производство. Следва да се съобрази и абсолютният давностен срок по 
чл. 81, ал. 3 във връзка с чл. 80, ал. 1, т. 5 от Наказателния кодекс, приложим и за административни нарушения. Ако е изтекъл абсолютният давностен срок, а все още не е издаден документ за въвеждане на строежа в експлоатация, се изключва административното наказване на нарушителя.

Цели, които се поставят с приемането на законопроекта:
Цели се подобряване на организацията на структури в МВР, които осъществяват дейности, свързани с предотвратяване и пресичане на терористични действия, освобождаване на заложници, задържане или обезвреждане на особено опасни престъпници или престъпни групи, откриване, идентифициране и неутрализиране на взривни устройства и взривни вещества, разработване на технически средства и способи за извършване на тези дейности, извършване на физико-химично изследване и експертна оценка на взривни устройства и техните елементи, на взривни вещества, документи и непознати вещества, опазване на обществения ред, включително при провеждане на масови мероприятия, възстановяване, поддържане и опазване на обществения ред при масови безредици или кризисни ситуации, осъществяване на охрана на специални товари. Целесъобразно е създаването на нова структура в МВР - Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, която да бъде юридическо лице като останалите главни дирекции в МВР и да осъществява посочените дейности, които пряко се отнасят до защита на националната сигурност на страната и опазване на обществения ред. В състава на новата главна дирекция ще бъдат включени досегашните Специализиран отряд за борба с тероризма и дирекция „Жандармерия“ на Главна дирекция „Национална полиция“. С това се цели по-добро управление на ресурсите и материално обезпечаване при спазване принципите на йерархичност и субординация.  
На следващо място, отчитайки че криминалистичните доказателства са от голяма значимост в рамките на наказателноправната област и правоприлагащите и съдебните органи трябва да имат доверие във високото качество на криминалистичните данни, на които разчитат, независимо под чия юрисдикция са изследвани и придобити тези доказателства, основна цел на законопроекта е да създаде предпоставки за постигане на своевременно и качествено изготвяне на експертизи и анализи. В ЗМВР ще се предвидят разпоредби, свързани с осъществяване на експертно-криминалистичната дейност, разработването и внедряването на нови методики за изследване в областта на криминалистиката на основата на съвременни научни методи и подходи, ще се избегне забавянето при изготвянето на необходимите експертизи в рамките както на досъдебно производство, така и в съдебна фаза на наказателния процес, както и негативното отражение на качеството на изготвяните експертизи. Друга цел на законопроекта е решаването на въпроси, свързани с актуализиране на професионалната квалификация, както и преодоляване липсата на организирано обучение, съвременна литература и утвърдени стандарти и методики за работа. За постигането на тези цели проектът предвижда служебните правоотношения на част от служителите от Научноизследователския институт по криминалистика, осъществяващи експертно-криминалистична дейност, да бъдат уредени при условията и по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи вместо, както е досега – със Закона за държавния служител. 
С цел правилното, ефективното и ефикасно осъществяване на дейностите по предотвратяване и пресичане на терористични действия, осъществяване на криминално-психологични изследвания, изготвяне на психологични и съдебно-психологични експертизи, осъществяване на психологични интервенции за управление на кризисни ситуации и дейности по управление на стреса проектът предвижда служебните правоотношения на служители от Института по психология да бъдат уредени със ЗМВР вместо, както е досега – със Закона за държавния служител.
Законопроектът цели да се предвидят изискванията към специализираните техника, съоръжения и лични предпазни средства, използвани от органите за пожарна безопасност и защита на населението за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност; неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване и химическа, биологическа и радиационна защита, тъй като това създава затруднения при обезпечаване на изпълнението на посочените дейности, свързани с осигуряването на единни стандарти по отношение на използваните средства от всички служители на министерството. Необходимо е да се извърши допълнение в ЗМВР, за да се създаде изрично правно основание за издаване на подзаконов акт, който да предвиди тези стандарти.
Друга цел на законопроекта е в закона да се регламентира Центърът за професионално обучение към Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. По този начин ще се създаде основание дейността на Центъра да се уреди с Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи и с отделен правилник. Така ще се изпълнят изискванията на Закона за професионалното образование и обучение и ще се продължи дейността, осъществявана от Центъра по специализирано обучение по радиационна защита и издаване на удостоверения за правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения. Към настоящия момент дейността на този Център е организирана, без да са спазени изискванията на цитирания закон, което предпоставя невъзможност за получаване на необходимите акредитации. 
Със законопроекта се цели и статутът на всички служители от дирекция „Инспекторат“ да бъде уреден със Закона за държавния служител предвид дейността, осъществявана от дирекцията. По този начин спрямо дирекцията се цели прилагането на подход, аналогичен на възприетия за други структури на МВР. 
Друга цел на законопроекта е недопускане назначаването на лица на държавна служба при установена зависимост от или злоупотреба с наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да бъдат изследвани за зависимост от или злоупотреба с наркотични вещества или техни аналози, както и определяне на ред за установяване на зависимост от наркотични вещества или техни аналози, на злоупотреба с наркотични вещества или техни аналози. 
Цели се и прецизиране на разпоредби, свързани с опростяване на обмена на информация и на сведения между правоприлагащите органи на държавите - членки на Европейския съюз.
Цели се по отношение на държавните служители на МВР, чийто статут се определя от Закона за държавния служител, в ЗМВР да се предвиди право на безплатна медицинска помощ в Медицинския институт на МВР и право на ползване на почивните бази на МВР.  
Държавен служител в МВР може да бъде временно отстранен от длъжност в случаите по чл. 214, ал. 1 от ЗМВР. В разпоредбата на т. 4 е предвидено, че държавен служител в МВР може да бъде временно отстранен от длъжност с писмена заповед, когато се яви на работа в състояние, за което може да се предположи, че е след употреба на наркотично вещество. С проекта се цели да се даде пълен обхват на случаите, при които служител може да бъде временно отстранен от длъжност. Необходимо е да се добавят и случаите на употреба на аналози на наркотични вещества. В чл. 226, ал. 1 се създават нови т. 18 и 19, съгласно които служебното правоотношение може да бъде прекратено при установяване на зависимост от наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ на служителя да бъде изследван за злоупотреба с наркотични вещества или техни аналози при условията и по реда на наредбата по чл. 203, ал. 3 от ЗМВР или да бъде освидетелстван за зависимост от наркотични вещества или техни аналози съгласно наредбата по чл. 155, ал. 1, т. 5 от ЗМВР.
Друга цел е да се предвиди възможност заповед за прекратяване на служебното правоотношение по чл. 227, ал. 1, т. 2, 4 и 13 от ЗМВР да не се издава, в случай че до органа по чл. 227 от ЗМВР е подадено писмено заявление за оттегляне на искането. Такава възможност се създава в чл. 228.
Законопроектът включва и промени в глава осма „Дисциплинарна отговорност“. Прецизирани са някои разпоредби с цел по-доброто им прилагане.
Цели се създаване на условия за включване в Съвета за социално партньорство в МВР на сериозни и представителни синдикални организации с възможности да гарантират изпълнение на постигнати с консенсус решения и устойчивост на договореностите, като за целта се предлага да бъдат предвидени законови изисквания, на които да отговарят синдикалните организации, за да участват в този Съвет.
Прилагането на разпоредбата на чл. 5 от ЗМВР относно физическата неприкосновеност на полицейските органи и на органите за пожарна безопасност и защита на населението показва необходимостта от прецизиране на административнонаказателните разпоредби. 
Цели се прецизиране и на други разпоредби от ЗМВР.
С изменението на Закона за българските лични документи се цели създаване на правна уредба, с която да се създаде ред за издаване на заместващи документи в случаите на  потвърждаване или налагане на мярка за процесуална принуда – забрана за напускане пределите на Република България – в съдебното производство след постановяване на присъда. 
С изменението на Закона за защита при бедствия се цели създаването на единна система за събиране, съхраняване и споделяне на данни, което да спомогне за подобряване на разбирането на риска от бедствия, засилване на превенцията и обмисляне на възможността за използване на различни механизми за намаляване/споделяне на финансовата тежест и трансфер на риска посредством различни механизми.
Промените в ЗУТ целят отстраняване на затруднения по реализиране на административнонаказателна отговорност от страна на органите по пожарна безопасност и защита на населението на строители – еднолични търговци и юридически лица.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Приемането на проекта на ЗИДЗМВР и промените в другите закони не води до необходимост от осигуряване на допълнителни финансови средства.


Очаквани резултати от прилагането:
Създаването на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ ще позволи оптимизиране, систематично обвързване и допълване на различните способи и дейности, свързани с предотвратяване и пресичане на терористични действия, освобождаване на заложници, задържане или обезвреждане на особено опасни престъпници или престъпни групи, откриване, идентифициране и неутрализиране на взривни устройства и взривни вещества, разработване на технически средства и способи за извършване на тези дейности, извършване на физико-химично изследване и експертна оценка на взривни устройства и техните елементи, на взривни вещества, документи и непознати вещества, опазване на обществения ред, включително при провеждане на масови мероприятия, възстановяване, поддържане и опазване на обществения ред при масови безредици или кризисни ситуации, осъществяване на охрана на специални товари.
С приемането на ЗИДЗМВР ще се обособи Национален институт по криминалистика като структура на Министерството на вътрешните работи за извършване на експертно-криминалистична дейност, изследвания в областта на криминалистиката и осъществяване на организационно-методическа дейност и ще се постигне правилно, ефективно и ефикасно функциониране на дейността, както и подобряване на качественото събиране на доказателства в рамките на досъдебното производство. Ще се постигне своевременно и качествено изготвяне на експертизи и анализи както за собствени нужди, така и за нуждите на други структури в системата на МВР. Освен това ще се разрешат кадрови проблеми, както и въпроси, свързани с актуализация на професионалната квалификация, преодоляване липсата на организирано обучение, съвременна литература и утвърдени стандарти и методики за работа. Ще се постигне яснота, последователност, сигурност и оперативност относно финансирането на осъществяваните от Института функции и дейности. 
Служебните правоотношения на служителите от Института по психология ще бъдат уредени със ЗМВР вместо, както е досега – със Закона за държавния служител. Тази промяна ще допринесе за правилното, ефективното и ефикасно осъществяване на дейностите по предотвратяване и пресичане на терористични действия, осъществяване на криминално-психологични изследвания, изготвяне на психологични и съдебно-психологични експертизи, осъществяване на психологични интервенции за управление на кризисни ситуации и дейности по управление на стреса.
Служебните правоотношения на всички служители от дирекция „Инспекторат“ ще бъдат уредени със Закона за държавния служител, с което статутът на служителите ще бъде съобразен с осъществяваната от дирекцията дейност.
Дейността на Центъра за професионално обучение към Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ ще бъде приведена в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение, като по този начин ще се продължи дейността, осъществявана от Центъра по специализирано обучение по радиационна защита и издаване на удостоверения за правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения и организиране и провеждане на обучения, тренировки и учения.
Ще се постигне в Съвета за социално партньорство в МВР да бъдат включвани сериозни и представителни синдикални организации с възможности да гарантират изпълнение на постигнати с консенсус решения и устойчивост на договореностите.
С изменението на ЗБЛД ще се създаде правна уредба, с която да се предвиди ред за издаване на заместващи документи в случаите на потвърждаване или налагане на мярка за процесуална принуда – забрана за напускане пределите на Република България – в съдебното производство след постановяване на присъда. 
С изменението на Закона за защита при бедствия ще се осигури ефективна система за документиране на въздействието на бедствията, което от своя страна създава предпоставки за по-добро проследяване на изпълнението на Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай, която е с обхват на действие 2015-2030 г., както и на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030, приета с Решение № 505 на Министерския съвет от 2018 г.
Измененията в ЗУТ ще създадат необходимите предпоставки за реализиране на административнонаказателната отговорност за извършени нарушения.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Със законопроекта не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради което не е изготвена таблица за съответствие с европейското право.
Проектът на ЗИДЗМВР беше публикуван на Портала за обществени консултации на Министерския съвет и на интернет страницата на МВР в съответствие с чл. 26 от Закона за нормативните актове за срок тридесет дни. 



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

							(Бойко Борисов)
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Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


№……….………………….

……………………. 2019 г.
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-жа ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение ................... на Министерския съвет от 2019 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи.

Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи.
2. Частична предварителна оценка на въздействието.
3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
4. Справка за постъпилите предложения от обществените консултации.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

							(Бойко Борисов)

