Проект!

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ........
от ........................... 2015 година
За одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението
на неотложни мерки за 2015 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското
пространство
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с
изпълнението на неотложни мерки за 2015 г. за присъединяването на Република България към
Шенгенското пространство, на обща стойност 13 943 000 лв. съгласно Приложението.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по
централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. (1) Със сумата в размер на 12 599 000 лв. да се увеличат разходите по Политика
в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси, Бюджетна програма
"Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните
процеси" по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2015 г.
Чл. 3. (1) Със сумата в размер 1 344 000 лв. да се увеличат разходите по политиката в
областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в Република
България, бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" по
бюджета на Министерския съвет за 2015 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2015 г.
Чл. 4. (1) Министърът на вътрешните работи и главният секретар на Министерския
съвет да извършват промени съответно по бюджетите на Министерството на вътрешните работи
и на Министерския съвет за 2015 г. на базата на отчетените разходи за съответния месец до
размера им по чл. 1, ал. 1 и да уведомят министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по
централния бюджет за 2015 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на вътрешните
работи, на министъра на финансите и на главния секретар на Министерския съвет.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен
вестник".

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Бойко Борисов
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Приложение към чл. 1, ал. 1
№
по
ред,

Дейност

Отговорно
ведомство

Стойност
(в лв.) с ДДС

1
1

2
Следгаранционна поддръжка на радиационни портални
монитори

3
МВР

4
176 000

2

Докуване на гранично-полицейски кораби

МВР

340 000

3

Възстановяване на граничен полицейски кораб Шабла
МВР
- проект „FPB-21018“
Довършване изграждането на тристранен контактен Областният
център между Република България, Република Гърция управител
на
и Република Турция на ГКПП - Капитан Андреево. област Хасково
Доставка на обзавеждане

4

5
6

7

8

Следгаранционна поддръжка на мобилни рентгенови
устройства ZBV
Придобиване, ремонт, обзавеждане и оборудване на
административни сгради за гранични полицейски
участъци и групи за охрана на държавната граница по
българо-турската и по черноморската граница

249 000
500 000

МВР

30 000

МВР

335 000

Довършване на дейностите по повишаване нивото на
МВР
сигурност в резервния компютърно-комуникационен
център и надеждността на информационните
технологии на средата, в която функционират и се
експлоатират
в
Националната
шенгенска
информационна система и в автоматизираната
информационна система „Граничен контрол“
Изграждане на нова ограда на зоната за граничен Областният
контрол и укрепване ската на трасе „Излизащи” управител
на
моторни превозни средства на ГКПП - Малко Търново област Бургас

228 000

550 000

9

Изграждане на хале за щателна митническа проверка Областният
на леки автомобили на ГКПП - Малко Търново
управител
на
област Бургас

90 000

10

Изграждане на енергоефективно осветление с LED Областният
осветителни тела в района на ГКПП - Малко Търново
управител
на
област Бургас

120 000

11

Изготвяне на подробен устройствен план и Областният
инвестиционен технически проект на ГКПП - Дунав управител
мост
област Русе

12

Проектиране и изграждане на площадкова газова
инсталация и автоматизирана система за управление
съоръженията по части отопление, вентилация и
климатизация (ОВК) и „Противопожарни системи“ на

МВР

84 000
на
70 000

обект „Авиобаза на Главна дирекция „Гранична
полиция“ на летище София“
Доставка на светодиодни прожекторни станции и
генератори за тях за наблюдение на рискови участъци
от държавната граница
Осигуряване на десантни лодки с извън бордови
двигател за осъществяване на бордови проверки на
заподозрени плавателни съдове по черноморската
граница
Доставка на техническо оборудване за гранични
проверки (инспекционни огледала с осветление с
телескопи дръжки, комбинирани лупи с различни
източници на светлина и др.)
Обучение на оператори на мобилни рентгенови
системи ZBV

МВР

100 000

МВР

100 000

МВР

18 000

МВР

10 000

Пункт за базиране на хеликоптери - Елхово
Следгаранционна поддръжка на интегрирана система
за наблюдение (ИСН) по българо-турската граница в
участъка Свиленград - Елхово
Следгаранционна поддръжка на интегрирана система
за контрол и наблюдение на морска граница

МВР
МВР

550 000
520 000

МВР

1 000 000

20

Доставка, поддръжка и ремонт на технически средства
и специализирано техническо оборудване за
осъществяване на граничен контрол

МВР

400 000

21

Осигуряване на авиационно гориво, следгаранционна
поддръжка
и
документално
осигуряване
на
хеликоптери AW-109E и AW-139, на Главна дирекция
„Гранична полиция“
Осигуряване на гориво, резервни части, оборудване,
консумативи и ремонт за гранично-полицейските
кораби за охрана на морска граница и р. Дунав

МВР

2 868 000

МВР

3 260 000

МВР

1 145 000

МВР

1 200 000

13

14

15

16
17
18

19

22

Повишаване
на
надеждността
на
радиокомуникационните мрежи и комуникационни
системи
24 Следгаранционна поддръжка на част от системата
ТЕТРА
Обща стойност на дейностите през 2015 г.
23

13 943 000

