Проект!
ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от Христо Терзийски - министър на вътрешните работи
ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Постановление № 260 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне районите
на действие на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи
(Обн. ДВ, бр. 76 от 2015 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския
съвет (ПМС) за изменение и допълнение на Постановление № 260 на Министерския съвет от
2015 г. за определяне районите на действие на областните дирекции на Министерството на
вътрешните работи (Обн. ДВ, бр. 76 от 2015 г.).
Съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР),
областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (МВР) се създават на
териториален принцип, като районите им на действие се определят с акт на Министерския
съвет по предложение на министъра на вътрешните работи. Същите са определени с ПМС №
260 от 2015 г. за определяне районите на действие на областните дирекции на Министерството на
вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 76 от 2015 г.).
С параграф 8 от Закона за изменение и допълнение на ЗМВР (Обн., ДВ, бр. 60 от 2020
г.) е променена разпоредбата на чл. 44. В нея е предвидено в главните и областните дирекции
на МВР да бъдат създадени специализирани звена за реагиране при критични ситуации
вследствие на престъпна дейност и за участие в специални операции с висока степен на риск, като
съгласно ал. 2 на същата норма районите на действие на тези звена в областните дирекции следва
да бъдат определени с постановлението на МС по чл. 42, ал. 1 от ЗМВР, а именно с ПМС № 260 от
2015 г.
Определените с цитираното ПМС райони на действие на областните дирекции на
МВР съвпадат с административно-териториалното деление на страната и съответстват на
териториите на административните области. По отношение на звената този принцип не е
спазен, тъй като на този етап такива звена не са създадени във всички областни дирекции на
МВР, поради което за някои от тях е предвидено да са с район на действие на повече от една
административни области. Предвид това и с оглед спецификата на функциите на тези звена е
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предвидена и разпоредба, по силата на която с писмена заповед на главния секретар на МВР,
издавана за всеки отделен случай, служителите от звената да изпълняват служебните си
задължения и извън определените с проектното постановление райони на действие. В
неотложни случаи използването на специализираните звена ще може да бъде разпореждано
устно. В тези случаи писмената заповед ще се издава не по-късно от 24 часа.
Предвидената възможност за действия на територията на цялата страна се явява
необходима и е целесъобразна с оглед ефективно осъществяване на основните, предвидени в
закона, дейности на структурите на Министерството на вътрешните работи.
Реагирането при критични ситуации вследствие на престъпна дейност и участието в
специални операции с висока степен на риск, изисква оперативност, бързина и координирани
действия между отделните структури, което в определени ситуации може да бъде осигурено
чрез осъществяване на съвместни действия на територията на цялата страна.
Разписаната възможност е важна предпоставка, която гарантира ефективното
провеждане на специалните операции и предотвратяването на възможността от настъпване
на вредни последици от критичните ситуации вследствие на престъпната дейност, което
гарантира в голяма степен запазване живота и здравето както на служителите на МВР, така и
на гражданите.
Проектът на ПМС не води до въздействие върху държавния бюджет, за което е
изготвена и приложена финансова обосновка съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т.
4, б. „б“ от УПМСНА, одобрена от министъра на финансите.
Проектът на ПМС не води до изменения в целевите стойности на показателите за
изпълнение, в т.ч. ключовите индикатори, заложени в програмния формат на бюджет на
МВР.
С проекта на ПМС не се предвижда въвеждане на законодателство на Европейския
съюз, поради което по него не е изготвена справка за съответствие с европейското право.
С оглед влизането в сила на 1 октомври 2020 г. на § 8 от ЗИДЗМВР, в изпълнение на
чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, за провеждане на общественото обсъждане на
проект на постановление е определен 14-дневен срок.
Проектът на ПМС е съгласуван и по реда на чл. 32 от УПМСНА.
Постъпилите предложения и становища в рамките на общественото обсъждане и на
междуведомственото съгласуване са отразени съгласно приложените справки-таблици.
Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация,
П Р Е Д Л А Г А М:
Министерският съвет да приеме проекта на Постановление за изменение и
допълнение на Постановление № 260 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне
районите на действие на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи
(Обн. ДВ, бр. 76 от 2015 г.).

МИНИСТЪР:
ХРИСТО ТЕРЗИЙСКИ
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