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Относно: Проект на Инструкция за организацията и реда за осъществяване на
конвойната дейност от служителите на Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията”

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Във връзка с необходимостта от по-детайлно уреждане на специфичната
дейност по конвоиране, която в предвидените от закона случаи се осъществява от
служителите на надзорно-охранителния състав на Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията“ (ГДИН) и териториалните й служби, е изготвен проект на Инструкция
за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност от служителите на
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Законовата делегация за издаване на
инструкцията се съдържа в чл. 250а, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража (ЗИНЗС), където е посочено, че организацията и редът за
осъществяване на конвойната дейност се определят с инструкция на министъра на
правосъдието.
С предложения проект се уреждат организацията и редът, изпълнението,
контролът и отчетността, включително мерките за изолация и охрана при
осъществяването на конвойната дейност от надзорно-охранителния състав в ГДИН.
В проекта на инструкция обхваща и действията по управлението на
конвойната дейност с цел осигуряване на оптимално разпределение, правилно
използване на силите и средствата, организиране на взаимодействието и

координацията за изпълнение на поставените задачи. Предвижда се конвойната
дейност да се осъществява от служителите от надзорно-охранителния състав, които
са завършили курс за първоначална професионална подготовка и са положили
успешно теоретико-практически изпит.
Ръководството и контролът на специфичната дейност по конвоиране в ГДИН
ще се осъществява от главния директор на ГДИН. Ръководителите на
териториалните служби ще планират, организират и контролират осъществяването
на конвойната дейност в подчинените им структури. Конвоирането на територията
на Република България, между и в териториалните служби, ще се осъществява със
специализирани автомобили по основни и резервни маршрути, които ще се
определят в заповедта за конвоиране и с нея ще се запознават конвоиращите преди
началото на всеки конвой.
С проекта се създава по-ефективен механизъм за изпълнение на дейността,
регламентират се отчетността и контролът на конвойната дейност, редът и разчетът
на силите и средствата за конвоиране в зависимост от особеностите при изпълнение
на конвойната дейност.
С предвидената регламентация в проекта на инструкция се очаква да се
подобри организацията при изпълнение на конвойната дейност от служителите на
надзорно-охранителния състав на ГДИН. С проекта на инструкцията не се
предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради което не е изготвена
таблица за съответствие с европейското право. За прилагането на инструкцията няма
да са необходими финансови и други средства.
Предвид изложеното предлагам, проектът на инструкцията съгласно чл. 26, ал.
3 от ЗНА да се публикува на интернет страницата на Министерството на
правосъдието и на Портала за обществени консултации.
Приложение: Проект на Инструкция за организацията и реда за
осъществяване на конвойната дейност от служителите на Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията”.
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