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М О Т И В И 

към проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 

И-5 от 15.05.2018 г. за взаимодействието между Националната служба за 

охрана и Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение 

на министъра на отбраната и Българската армия, обн. в ДВ бр.46 от 

01.06.2018 г. 

 

 

 

1. Причини, които налагат приемането на акта: 

В Инструкция № И-5 от 15.05.2018 г. за взаимодействието между 

Националната служба за охрана и Министерството на отбраната, структурите 

на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия следва да 

бъде определен редът и условията за осъществяване на взаимодействие при 

охрана на членовете на Върховното главно командване при положение на 

война, военно положение или извънредно положение. 

В изменението и допълнението на Инструкция И-5 е предвидено в срок 

до 3 (три) месеца от влизането й в сила да бъде издадена съвместна заповед на 

министъра на отбраната и началника на Националната служба за охрана, 

регламентираща редът и условията за взаимодействие между двете ведомства. 

2. Цели, които се поставят: 

С проекта се цели привеждане в съответствие на Инструкция № И-5 от 

15.05.2018 г. за взаимодействието между Националната служба за охрана и 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра 

на отбраната и Българската армия с изпълняваните съвместни дейности от 

Министерството на отбраната и Националната служба за охрана при положение 

на война, военно положение или извънредно положение. 

Друга цел на проекта е предлаганите промени в Инструкцията да доведат 

до яснота и точност при нейното прилагане. 
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3. Финансови и други средства, необходими за изменението и 

допълнението на Инструкцията: 

Промените на Инструкцията не водят до необходимост от допълнителни 

финансови средства. 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

Промените на Инструкция № И-5 от 15.05.2018 г. за взаимодействието 

между Националната служба за охрана и Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 

армия ще доведе до подобряване на координацията в съвместната дейност на 

двете ведомства при положение на война, военно положение или извънредно 

положение. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  

С проекта не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, 

поради което не е изготвена таблица за съответствие с европейското право. 


