МОТИВИ
към проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-78 от 24
януари 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за
настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи
(обн. ДВ, бр. 9 от 2015 г.; изм. и доп. бр. 77 от 2015 г., бр. 30 от 2016 г. и бр. 101 от 2018 г.)

1. Причини, които налагат приемането на акта:
С Решение № 586 на Министерския съвет от 2021 г., беше приета Пътна карта за
изпълнение на осъдителните решения, постановени срещу Република България от Европейския
съд по правата на човека към Съвета на Европа.
Установените нарушения на Конвенцията за защита правата на човека и основните
свободи (конвенцията) са на чл. 2 и 3, поради неефективното разследване на оплаквания срещу
действия на полицията или други държавни служители и на чл. 8, във връзка с прекомерен
психологически натиск върху заподозрени или близки до тях лица при провеждане на
полицейски операции.
Предвидено е МВР да предприеме мерки по т. 1.2 Група „Великова срещу България“
от Пътната карта, а именно „засилване на гаранциите за достъп до адвокат през първите часове
на задържането с оглед превенция на насилие от страна на полицейски служители, чрез
извършване на промени в Инструкция № 8121з-78/24.01.2015 г.“, в срок до м. юни 2022 г.
Проектът на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-78 от 24
януари 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за
настаняване на задържани лица и реда в тях в МВР е изготвен и във връзка със стартирана
процедура за нарушение № 2021/2098 по описа на Европейската комисия (Комисията) за
неправилно транспониране в българското законодателство на разпоредби от Директива
2012/13/ЕС от 22 май 2012 г. относно правото на информация в наказателното производство.
Комисията приема, че в Република България няма конкретен документ, който може да
се счита за „декларация за правата на задържаното лице“.
В разпоредбата на чл. 15, ал. 1 и 2 от Инструкция № 8121з-78 от 2015 г. не се
предвижда задължение да се предостави писмена декларация за правата на задържаното лице
по смисъла на Директива 2012/13/ЕС от 22 май 2012 г. Правото на писмен превод и правото да
се запази мълчание не са споменати в декларацията, която се предоставя на задържаното лице.
В нея не е обяснено съдържанието на правата, а задържаното лице само подписва, че е
запознато с тези права. Декларацията не съдържа информация относно достъпа на задържаното
лице до материалите по делото, нито относно максималния брой часове или дни, за които
лицето може да бъде задържано.
2. Цели, които се поставят с приемането на акта:
Основните цели на изготвения проект са изпълнение на мерките по т. 1.2. от Група
„Великова срещу България“ от Пътната карта, както и да се осигури правилно транспониране
на разпоредбата на чл. 4, параграфи 1, 2 и 3 от Директива 2012/13/ЕС от 22 май 2012 г. относно
правото на информация в наказателното производство.

В тази връзка работна група в МВР, създадена от министъра на вътрешните работи,
изготви проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-78 от 24
януари 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за
настаняване на задържани лица и реда в тях в МВР.
С измененията в Инструкция № 8121з-78 от 2015 г. са направени изменения в текста на
чл. 15 и в декларацията (приложение № 1), като същата е разделена на две части – първата
съдържа информация за правата на задържаното лице, а втората част отразява изявленията на
лицето и намерението му да упражни или не тези права.
В проекта са посочени изрично правото на писмен превод и правото да се запази
мълчание. Обяснено е съдържанието на правата на задържаното лице, като декларацията
съдържа информация относно възможността задържания да получи информация относно
основанията за задържането и максималния брой часове, за които може да бъде задържан.
В чл. 15, ал. 1 и 2 се предвижда незабавно след задържането, на задържаното лице, да
се предоставя декларация за правата, като на лицето се дава възможност да я прочете и се дава
възможност да я запази през целия период на задържането му. Съдържанието на декларацията
е допълнено с информация за правото на писмен превод и правото да се запази мълчание, както
и с информация за максималния срок на задържането.
С проекта се цели и укрепване на гаранциите за защита на непълнолетните задържани
лица, като се предвижда задължително уведомяване на родител, попечител или друго лице,
което полага грижи за непълнолетния, както и задължителното участие на защитник.
Проектът на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-78 от 24
януари 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за
настаняване на задържани лица и реда в тях в МВР цели прецизиране на някои разпоредби в
инструкцията и отстраняването на допуснати несъответствия между текстове на инструкцията
и нейните приложения.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Приемането на акта не е свързано с осигуряването на допълнителни финансови, и
други средства.
4. Очаквани резултати от прилагането на акта:
С предлаганите изменения и допълнения в Инструкция № 8121з-78 от 2015 г. ще се
осигури в по-голяма степен защита на правата на задържаните лица (пълнолетни и
непълнолетни), като им се предоставя незабавно информация в писмен вид относно правата
им, което да позволи ефективното им упражняване.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С проекта се осигурява изпълнението на изисквания, произтичащи от актове на
Европейския съюз – Директива 2012/13/ЕС от 22 май 2012 г. относно правото на информация в
наказателното производство.
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