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МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от Румяна Бъчварова - заместник министър-председател по коалиционна политика и
държавна администрация и министър на вътрешните работи

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики и
бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2016 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 за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет (ПМС) за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерството на
вътрешните работи (МВР) за 2016 г.
С проекта на акт се предвижда да бъдат отразени извършените промени по показатели и
по области на политики и бюджетни програми по бюджета на МВР за 2016 г., като бъдат
одобрени вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики и
бюджетни програми по бюджета на МВР за 2016 г., без да се променя общия размер на
утвърдените разходи, както следва:
I. Намалява утвърдените разходи по:
а) Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на
обществения ред, бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на
обществения ред и превенция” с 1 455 348 лв.;

б) 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” с 2 542 170 лв.;
в) Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при
извънредни ситуации, бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението
при пожари, бедствия и извънредни ситуации” с 20 053 720 лв.;
г) Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството
на вътрешните работи с 2 000 000 лв., в т. ч. по бюджетна програма „Научни изследвания и
разработки, обучение и квалификация” с 2 000 000 лв.
II. Увеличава утвърдените разходи по:
а) Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на
обществения ред, бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на
обществения ред и превенция” с 1 258 351 лв.;
б) Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството
на вътрешните работи с 24 792 887 лв., в т. ч. по бюджетна програма „Информационно
осигуряване и административно обслужване” с 19 610 455 лв., по бюджетна програма
„Медицинско обслужване” с 5 000 000 лв. и по бюджетна програма „Научни изследвания и
разработки, обучение и квалификация” със 182 432 лв.
Предложените вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на МВР за 2016 г. по
показатели, са както следва:
1. „Персонал“:
- намаление – 22 000 000 лв., разпределено по бюджетни програми: „Пожарна
безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации” с
20 000 000 лв. и „Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация” с 2 000 000 лв.;
- увеличение – 22 000 000 лв., разпределено по бюджетни програми: „Противодействие
на престъпността, опазване на обществения ред и превенция” с 1 000 000 лв.,
„Информационно осигуряване и административно обслужване” с 16 000 000 лв. и
„Медицинско обслужване” с 5 000 000 лв.
2. „Издръжка и други текущи разходи“:
- намаление – 2 500 000 лв. по бюджетна програма „Граничен контрол, охрана на
държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси”;
- увеличение – 2 758 351 лв., разпределено по бюджетни програми: „Противодействие
на престъпността, опазване на обществения ред и превенция” с 258 351 лв. и по бюджетна
програма „Информационно осигуряване и административно обслужване” с 2 500 000 лв.

3. „ Капиталови разходи“:
- намаление – 1 551 238 лв., разпределено по бюджетни програми: „Противодействие на
престъпността, опазване на обществения ред и превенция” с 1 455 348 лв., „Граничен контрол,
охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси” с 42 170 лв.
и „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни
ситуации” с 53 720 лв.;
- увеличение – 1 292 887 лв., разпределено по бюджетни програми: „Информационно
осигуряване и административно обслужване” с 1 110 455 лв. и „Научни изследвания и
разработки, обучение и квалификация” със 182 432 лв.
III. Увеличаване на утвърдените с чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на
Република България (ЗДБРБ) за 2016 г. показатели по бюджета на МВР за 2016 г. максимален
размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., със сумата в
размер на 19 578 984 лв. и максимален размер на новите задължения на разходи, които могат
да бъдат натрупани през 2016 г., със сумата в размер на 30 064 500 лв.
Предложеното увеличение на показателите максимален размер на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. и максимален размер на новите задължения
на разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. е съгласно представената от
структурите на МВР отчетна информация към 30.10.2016 г. и очакваното изпълнение по
показателите до края на 2016 г. В тази връзка и на основание чл. 79 от ЗДБРБ за 2016 г. и
отчетените по бюджета на МВР за 2015 г. максимални размери на ангажименти за разходи и
максимални размери на новите задължения за разходи, се предвижда увеличение на
показателите за 2016 г. по бюджета на МВР.
Възникналите нови ангажименти за разходи през 2016 г. са за телекомуникационни
услуги (IP частни виртуални мрежи), GPS локализация, фиксирани телекомуникационни
услуги, обновяване на техническите и системни средства на Интегрираната регионална
полицейска система, следгаранционна поддръжка на Националната компонента на ШИС,
текущи процедури по ЗОП (канцеларски материали по Рамкови споразумения с ЦООП-МФ),
командировки в страната и чужбина (в т.ч. във връзка с миграционния натиск) и др.
Новите задължения за разходи за 2016 г. са свързани със сключени договори за
следгаранционна поддръжка на БДС, поддръжка на прецизни климатици за БДС, за мобилни
телекомуникационни услуги, текущи процедури по ЗОП (канцеларски материали по Рамкови
споразумения с ЦООП-МФ), командировки в страната и чужбина (в т.ч. във връзка с
миграционния натиск) и др.

Проектът на Постановление на МС не засяга пряко и/или косвено държавния бюджет,
тъй като се одобряват вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на
политики и бюджетни програми по бюджета на МВР за 2016 г., без да се променя общия
размер на утвърдените разходи. Поради това, в съответствие с изискванията на чл. 35, ал. 1, т.
4, б. „б“ от УПМСНА по проекта на ПМС е приложена финансова обосновка, одобрена от
министъра на финансите.
С проекта на ПМС не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради
което не е изготвена и приложена таблица за съответствие с европейското законодателство.
Проектът на ПМС не предвижда въвеждане на нов регулаторен режим, поради което не
е изготвено и приложено мотивирано становище относно необходимостта от въвеждането на
такъв режим, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 7 от УПМСНА.
Документите за приемане на проекта на постановление са съгласувани по реда на чл. 32
от УПМСНА, като становищата на министрите са отразени съгласно приложената справка.
В изпълнение на изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове,
проектът на ПМС, проектът на доклад на заместник министър-председателя по коалиционната
политика и държавната администрация и министър на вътрешните работи до Министерския
съвет и формуляр за частична предварителна оценка на въздействието са публикувани на
интернет-страницата на Министерството на вътрешните работи, като получените в срока за
обществени консултации становища са отразени в приложената справка.
Поради наближаващия край на бюджетната 2016 г. и предстоящото влизане в сила на
Закона за държавния бюджет за 2017 г., от изключителна важност е предлаганите с проекта на
ПМС вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики и
бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2016 г. да
влязат в сила преди 01.01.2017 г., за което и проектът на ПМС следва да бъде приет,
обнародван в „Държавен вестник“ и влязъл в сила преди 01.01.2017 г.
Горепосочените обстоятелства по категоричен начин налагат посочването на случая
като изключителен и необходимостта от прилагането на чл. 26, ал. 4, изречение 2-ро от ЗНА.
Определя се по-кратък 14-дневен срок за предложения и становища по проекта на
Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на
утвърдените разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за 2016 г., който е публикуван на интернет страницата
на МВР („Нормативна уредба“ - „Проекти на нормативни актове“ - „Проекти“) и на Портала за
обществени консултации на Министерски съвет.
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация,

П Р Е Д Л А Г А М:
Министерският съвет да приеме проекта на Постановление на Министерския съвет за
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на
политики и бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за
2016 г.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО КОАЛИЦИОННАТА ПОЛИТИКА И
ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
И МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:
РУМЯНА БЪЧВАРОВА

