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ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на
допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация (УПМСНА) внасям проект на Постановление на Министерския
съвет (ПМС) за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи (МВР) за 2015 г.
С предложения проект на акт се цели одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на МВР за 2015 г. Съгласно чл. 234, ал. 10 от Закона за Министерството на
вътрешните работи (ЗМВР), (изм. и доп. ДВ, бр. 14 от 2015 г.), обезщетенията на
служителите следва да се изплащат в тримесечен срок от датата на прекратяване на
служебното правоотношение.
Към 31.08.2015 г. задълженията за обезщетения по ЗМВР и Кодекса на труда (КТ)
на служители с прекратени правоотношения са в размер на 21 330 хил. лв. С утвърдените
разходи по показател „Персонал” по бюджета на МВР за 2015 г. не могат да бъдат
осигурени необходимите средства за изплащане на задълженията към тази дата за
обезщетения по ЗМВР и КТ на служители с прекратени правоотношения, а с
постановлението ще се даде възможност тези средства да бъдат осигурени. Неизплащането
на задълженията за обезщетения е предпоставка за завеждане на съдебни дела, в следствие
на което възникват допълнителни разходи по бюджета на МВР, в зависимост от съдебните
решения. В този смисъл непредприемането на действия за решаване на проблема относно
разплащането на задълженията към 31.08.2015 г. за обезщетения по ЗМВР и КТ на
служителите с прекратени правоотношения, може да доведе до допълнително напрежение
сред служителите на МВР. Необходимите финансови средства, които следва да се осигурят
по бюджета на МВР за тази цел са общо в размер на 21 330 хил. лв., разпределени по
области на политики и бюджетни програми, са както следва:

1. Политика в областта на защитата на националната сигурност, противодействие
на престъпността и опазване на обществения ред, бюджетна програма „Противодействие на
тежката и конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред” - 14 370 хил. лв.;
2. 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” - 1 637 хил. лв.;
3. Политика в областта на пожарната безопасност и защита на населението при
извънредни ситуации, бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението
при пожари, бедствия и извънредни ситуации“ - 3 602 хил. лв.;
4. Политика в областта на управлението и координацията на системата на
Министерството на вътрешните работи - 1 721 хил. лв., разпределени както следва:
- бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно
обслужване” - 1 350 хил. лв.;
- бюджетна програма „Медицинско обслужване” - 133 хил. лв.;
- бюджетна програма „Научни изследвания и разработки, обучение и
квалификация” - 238 хил. лв.
Необходимите средства следва да се осигурят по бюджета на МВР за сметка на
преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2015 г.
Проектът на ПМС ще доведе до въздействие върху държавния бюджет, поради
което към него е приложена финансова обосновка, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, б „а“,
Приложение 2.1. от УПМСНА.
С проекта на ПМС не се предвижда въвеждане на европейско законодателство,
поради което не е изготвена и приложена таблица за съответствие.
В изпълнение разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на
ПМС беше публикуван на интернет страницата на МВР и на портала за обществени
консултации на Министерския съвет www.strategy.bg като в нормативно определения 14дневен срок бележки и предложения не са получени.

Проектът на ПМС е съгласуван по реда на чл. 32 от УПМСНА, като получените
становища са отразени в приложената справка-таблица.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от УПМСНА,
П Р Е Д Л А Г А М:
Министерският съвет да приеме проекта на Постановление за одобряване на
допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО
КОАЛИЦИОННА ПОЛИТИКА И
ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ И
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:
РУМЯНА БЪЧВАРОВА

