ЗАКОН МВР
Чл. 177. (1) Държавните служители в МВР не могат да изпълняват друга
държавна служба, освен в случаите, определени с този или друг закон.
(2) Държавните служители не могат да извършват дейност, несъвместима със
службата им.
(3) Несъвместимост със службата в МВР е налице, когато държавните
служители:
1. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) биха се оказали в йерархическа връзка на
ръководство и контрол със съпруг или съпруга, лице, с което се намира във
фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по
съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до
четвърта степен включително;
2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) са еднолични търговци,
неограничено отговорни съдружници в търговски дружества, управители,
търговски пълномощници, търговски представители, прокуристи, търговски
посредници, ликвидатори или синдици, членове на органи на управление или
контрол на търговски дружества или кооперации;
3. извършват търговска дейност;
4. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88
от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) работят по трудово правоотношение или по
граждански договор, освен за осъществяване на научна, преподавателска
дейност или упражняване на авторски права, по ред, определен от министъра
на вътрешните работи;
5. участват в управителни и контролни органи на търговски дружества.
(4) Не се смята за търговска дейност по смисъла на ал. 3, т. 3 участието в

приватизацията с приватизационни бонове и в кооперации - със земеделски
земи или гори с възстановено право на собственост.
(5) Несъвместимост със службата в МВР е налице и в случаите, когато
държавните служители са избрани за народни представители, кметове или
общински съветници.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от
2008 г.) Несъвместимост със служба в МВР не е налице:
1. в случаите по чл. 84;
2. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) при участие в търговски дружества, чийто
принципал е министърът на вътрешните работи, за което не получават
възнаграждение;
3. при участие в юридически лица с нестопанска цел, определени за
осъществяване на общественополезна дейност;
4. при участие в проекти и програми, свързани с дейността на МВР и
финансирани със средства на Европейския съюз;
5. (нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) при участие в
организациите по чл. 257.
(7) В 7-дневен срок от възникване на обстоятелствата по ал. 1, 3 и 5
държавните служители са длъжни да подадат декларация.

