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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите,
които обосновават нормативната промяна.
Съгласно разпоредбата на чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси, Министерският съвет
може да одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените с годишния закон за
държавния бюджет разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет по тяхно предложение,
съгласувано с министъра на финансите.
На основание чл. 79 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2016 г.,
Министерският съвет може да извършва промени на утвърдените с този закон максимални
размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и на
максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през
2016 г., на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ), част от държавния бюджет, след
представянето на годишните им отчети за 2015 г.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или
възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство.
Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови
технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).
С проекта на акт се предвижда да бъдат отразени извършените изменения по показатели и по
области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи
(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.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпъ
лнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са изготвяни последващи оценки на въздействието на проекта на акт.
2. Цели:
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин и
график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата
стратегическа рамка?
Единствената цел е извършване на 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.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички
предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни
органи, др.).

Преки заинтересовани страни:
МВР и второстепенните разпоредители с бюджет (ВРБ) към министъра на вътрешните работи.
Косвени заинтересовани страни:
Юридически лица със стопанска и нестопанска цел, гражданите и бизнеса.
4. Варианти на действие:
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие
от страна на държавата, включително варианта „без действие“.
Не се налага разработването на варианти на действие, тъй като възможният вариант е само
извършване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики
и бюджетни програми по бюджета на МВР за 2016 г.
5. Негативни въздействия: Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички
значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия
за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните
заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи
(негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.
Предвид предстоящото влизане в сила на ЗДБРБ за 2017 г., неприемането на проектът акт ще
доведе до обстоятелството, същият да не бъде обнародван в „Държавен вестник“ и да не влезе в
сила преди 01.01.2017 г.
6. Положителни въздействия: Опишете качествено (при възможност - и количествено)
всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за
идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на
предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с
формулираните цели.
С приемането на проекта на акт ще бъдат отразени извършените изменения по показатели и по
области на политики и бюджетни програми по бюджета на МВР за 2016 г., без да се променя
общия размер на утвърдените разходи.
7. Потенциални рискове: Посочете възможните рискове от приемането на нормативната
промяна, включително възникване на съдебни спорове.
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 МВР 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.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
 Ще се повиши
 Ще се намали
 Няма ефект.
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и
услуги?
9. Създават ли се нови регистри?
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те – Не се създават нови регистри.
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
 Актът засяга пряко МСП
 Актът не засяга МСП
 Няма ефект.
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
 Да
 Не.
12. Обществени консултации: ....................................................................................................
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка
на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните
актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни
процедури.

Най-важният въпрос е приемане на проект на ПМС за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджета на
МВР за 2016 г., поради наближаващия край на бюджетната 2016 г. и предстоящото влизане в
сила на ЗДБРБ за 2017 г.
Проектът на ПМС ще бъде публикуван в интернет за обществени консултации за 14 дни на
интернет страницата на МВР („Нормативна уредба“ - „Проекти на нормативни актове“ „Проекти“), както и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет. Справката за
отразените становища ще бъде публикувана на интернет страницата на МВР („Нормативна
уредба“ - „Проекти на нормативни актове“ - „Проекти“) и на Портала за обществени консултации
на Министерски съвет.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
 Да
 Не
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията
по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я
приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на Дирекцията, отговорна за изработването
на нормативния акт:
Име и длъжност: Николай Нанков, държавен експерт в отдел „Нормотворческа дейност и право
на Европейския съюз“ при Дирекция „Правно-нормативна дейност“ - МВР
Дата: 02.12.2016 г.
Подпис:

Росица Грудева, директор на Дирекция „Правно-нормативна дейност“-МВР

