
 

М О Т И В И 

 

по проект на Инструкция за взаимодействието между Националната служба за   

 охрана и Министерството на вътрешните работи 

 

 

1. Причини, които налагат приемането на акта: 

 В Закона за Националната служба за охрана (ЗНСО, Обн. ДВ. бр. 61 от 2015 г.) 

са предвидени съвместни инструкции на министъра на вътрешните работи и началника 

на НСО: 

  А. Във връзка с института на задържане по ЗНСО, редът за упражняване на 

правомощията, свързани с осъществяване на взаимодействието между офицерите и 

сержантите от Националната служба за охрана и полицейските органи, се определя с 

инструкция, издадена съвместно от министъра на вътрешните работи и началника на 

НСО (чл. 36, ал. 8 от ЗНСО). 

  Б. Информационният обмен и взаимодействието между Министерството на 

вътрешните работи и Националната служба за охрана се урежда със съвместни 

инструкции (чл. 23, ал. 6 от ЗНСО). 

  В. При изпълнение на задачите си Националната служба за охрана 

взаимодейства с органите от изпълнителната власт по ред, определен в съвместни 

инструкции на съответните ръководители (чл. 37, ал. 1 от ЗНСО). 

  С инструкцията се урежда взаимодействието между Националната служба за 

охрана и Министерството на вътрешните работи при изпълнение на дейностите, 

възложени им със закон. 

 

2. Цели, които се поставят: 

Изпълнението на чл. 23, ал. 6 и чл. 36, ал. 8 от Закона за Националната служба за 

охрана. Осигуряването на навременно и законосъобразно осъществяване на функциите 

на МВР и НСО, съответно – на правомощията на органите им. Нормативният акт да 

подобри и детайлизира взаимодействието между двете ведомства. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Издаването на инструкцията не води до необходимост от допълнителни 

финансови и други средства. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

Законосъобразно, своевременно и ефективно изпълнение на законовите функции 

на МВР и НСО при осъществяване на взаимодействие помежду им.  

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

С проекта не се предвижда въвеждане на право на органите на Европейския съюз. 

 

 


