МОТИВИ
към проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-1353 от 15 декември 2020 г. за
реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за
компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство,
времето за отдих и почивките за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от
Закона за Министерството на вътрешните работи
(Обн., ДВ. бр. 107 от 2020г.)

1. Причини, които налагат приемането на акта:
Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение на Наредба № 8121з1353 от 2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото
отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство,
времето за отдих и почивките за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за
Министерството на вътрешните работи (Наредба № 8121з-1353 от 2020 г., Наредбата), с
включване на държавните служители, назначени на длъжност „разследващ полицай“ и на
държавните служители, изпълняващи експертно-криминалистична дейност (ЕКД) в
изключенията, предвидени в чл. 15, за които не важи ограничението по ал. 1 и 2 от Наредбата,
са следните:
Служителите по направление ЕКД, съгласно функционалните си компетенции
подпомагат дейността по разследването, като участват в провеждането на първоначални и
неотложни действия по разследването – огледи на местопроизшествия и/или провеждането на
други действия по разследването – претърсване и изземване, освидетелстване на лице, аутопсия
на труп, разпознаване на лица, следствен експеримент, оглед на веществени доказателства,
извършват експертни изследвания по направление на дейност, изготвят фотоалбуми и участват
в извършването на полицейски регистрации.
За обезпечаване провеждането на първоначални и неотложни действия по разследването,
служителите по направление ЕКД се включат в утвърден за месеца график за време на
разположение.
Щатната окомплектованост на сектори „Научно-техническа лаборатория“ при
областните дирекции на МВР (ОДМВР) в страната е до шест служители по направление ЕКД, а
в РУ при ОДМВР в страната е между един и трима служители. Практиката показва, че за
изготвяне на график за време на разположение за един календарен месец са необходими
минимум шест служители. Времето на разположение извън редовно установеното работно
време за отчетен период от един месец е между 492 и 582 часа, в зависимост от броя на
почивните дни, официалните празнични дни и времето извън редовното работно време.
При изготвянето на месечен график за време на разположение за служителите по
направление ЕКД към районните управления (РУ) при ОДМВР в страната, не е възможно да
бъде спазена нормата в чл. 15, ал. 1, т. 1 и т. 2, и ал. 2 от Наредба № 8121з-1353 от 2020 г. за

максималната продължителност на времето на разположение, което не може да превишава
общо за един календарен месец – 100 часа, а през почивните дни – 24 часа. На държавния
служител не може да се възлага да бъде в режим на време на разположение или на дежурство в
два последователни календарни дни.
Разписаната норма на чл. 15, ал. 1, т. 1 и т. 2, и ал. 2 от Наредба № 8121з-1353 от 2020 г.,
определяща максималната продължителност на времето на разположение може да бъде спазена
само от служителите по направление ЕКД към тези сектори „Базова научно-техническа
лаборатория“ при ОДМВР в страната, за които е наличната щатна обезпеченост, но при
условие, че няма служители, които да ползват допълнителен платен годишен отпуск, съгласно
чл. 189 и чл. 190 от ЗМВР.
По отношение на служителите, назначени на длъжност „разследващ полицай“,
изпълняващи задълженията си в ОДМВР или РУ, необходимостта те да бъдат организирани в
общ график за време на разположение с тези от останалите РУ, би затруднило спазването на
основния процесуален принцип за бързина при извършване на разследвания, поради:
1. забавяне при сформирането на дежурна оперативна група (ДОГ), която задължително
трябва да посети конкретно местопроизшествие;
2. забавяне провеждането на първоначални и неотложни действия по разследването,
поради необходимо време за пътуване до мястото на местопроизшествието, в това число и
връщането на ДОГ;
3. време за пътуване до мястото на местопроизшествието е от значение в тези случаи на
лоши метеорологични условия, при които е възможно въздействие или заличаване на следи от
различен характер и/или веществени доказателства, запазването на които в автентичен вид, от
изземването до приобщаването им към конкретно досъдебно производство, е от съществено
значение за установяване на обективната истина;
4. увеличаване разходите за пътуване до местопроизшествие, намиращо се на
територията на друго РУ от съответна ОДМВР.
Разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 1 и т. 2, и ал. 2 от Наредба № 8121з-1353 от 2020 г.
практически е невъзможно да бъде приложена и за държавните служители, назначени на
длъжност „разследващ полицай“.
2. Цели, които се поставят:
С предлагания проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-1353 от 2020 г., при
включване на служителите, с функции по разследване и служителите, изпълняващи ЕКД, в
изключенията на чл. 15 ще бъдат постигнати следните цели:
1. обезпечаване на дейността с наличната щатна численост, съгласно утвърден месечен
график за време на разположение;
2. минимизиране на рисковете от забавяне при сформирането на ДОГ и от забавяне
провеждането на първоначални и неотложни действия по разследването;
3. намаляване на разходите за пътуване до местопроизшествие, намиращо се на
територията на друго РУ от съответна ОДМВР.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на нормативния акт:
За прилагането на предлаганото изменение в Наредба № 8121з-1353 от 2020 г. не е
необходимо одобряване на допълнителни финансови средства по бюджета на МВР за 2021 г.
Нормативните промени ще се изпълняват в рамките на утвърдените средства по показател
„Персонал“ по бюджета на МВР за съответната година.
4. Очаквани резултати от прилагането:
С издаването на изменението в Наредба № 8121з-1353 от 2020 г. ще бъде постигнато
ефективно и икономически изгодно организационно решение, което ще гарантира обезпечаване
на дейността по разследването, провеждането на първоначални и неотложни действия – огледи
на местопроизшествия и/или провеждането на други действия по разследването, като
претърсване и изземване, освидетелстване на лице, аутопсия на труп, разпознаване на лица,
следствен експеримент, оглед на веществени доказателства, експертни изследвания, както и
възпрепятстване от въздействие или заличаване на следи от различен характер и/или
веществени доказателства, запазването на които в автентичен вид, от изземването до
приобщаването им към конкретно досъдебно производство, е от съществено значение за
установяване на обективната истина. Това от своя страна ще доведе до повишаване качеството
на извършваните дейности и намаляване на част от разходите, свързани с тях.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С проекта на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-1353 от 2020 г. не се предвижда
въвеждане на правото на Европейския съюз, поради което не е изготвена таблица за
съответствие с правото на Европейския съюз.

