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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 за 2015 г.
С предложения проект на акт се цели одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните работи (МВР) за 2015 г. за възстановяване на
митните сборове и ДДС за доставена техника, в изпълнение на Меморандума за
разбирателство между Министерството на вътрешните работи (МВР) на Република България
и Департамента по енергетика (ДЕ) на Съединените американски щати (САЩ) за
сътрудничество в преодоляването на незаконния трафик на ядрени и други радиоактивни
материали (накратко „Меморандума”).
С постановлението ще се осигурят средства за изпълнение на задълженията на
Република България, произтичащи от членството й в Европейската общност за атомна енергия
и чл. 102, ал. 1, т. 11 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), по силата на
който полицейските органи от териториалните структури на Главна дирекция „Гранична
полиция” (ГДГП) контролират и извършват проверки за наличието на ядрени материали и
други радиоактивни източници при преминаване на държавната граница. В тази връзка е
сключен Меморандум за разбирателство между МВР на Република България и ДЕ на САЩ за
сътрудничество в предотвратяването на незаконния трафик на ядрени и други радиоактивни
материали, ратифициран със закон, приет от 40-то Народно събрание на 19.12.2008 г. и
обнародван в Държавен вестник (обн. ДВ бр. 22 от 24.03.2009 г.). Съгласно раздел „IV
Данъчно и митническо облагане на оборудването” от Меморандума е прието, че ДЕ и
неговите изпълнители няма да плащат данъци, мита или други вземания за оборудването,
материалите, обучението или услугите, предоставяни по меморандума.
Департаментът по енергетика, чрез Националната администрация за ядрена
безопасност осигурява на МВР безвъзмездна техническа помощ под формата на оборудване и
материали, които се използват за детекция и пресичане на незаконен трафик на специален
ядрен материал и друг радиоактивен материал на входно/изходните пунктове на Република
България, съвместно определени от ДЕ и МВР.
Техническата помощ от страна на ДЕ включва доставка и инсталиране на
оборудване, пригодено по подходящ начин за условията в пунктовете за митнически контрол
и други избрани точки в Република България, включително доставка на резервни части,

апаратура за тестване и обучение за правилно функциониране, използване и поддържане на
доставеното оборудване.
Изпълнението на програмата стартира през 2009 година, като целта е изграждане на
система за ефективен контрол върху движението на ядрени и други радиоактивни материали
през държавната граница на Република България. Наличието на специализирано оборудване
за радиационен контрол създава предпоставки за осъществяване на по-ефективен граничен
контрол, който е централен елемент от предотвратяването на заплахи, свързани с вътрешната
сигурност на държавите - членки, техния обществен ред, здравеопазване и международни
отношения.
Монтирането на сензори за откриване на ядрени и радиоактивни материали е
посочено в Шенгенски каталог на Европейския съюз (ЕС) за граничния контрол по външните
граници, връщането и обратното приемане като една от препоръките и добрите практики за
осъществяване на контрол по външните граници на ЕС, чието изпълнение оказва влияние
върху техническата готовност на страната ни за присъединяване към Шенгенското
пространство. Към момента по програмата е доставена и инсталирана апаратура на редица
Гранично-контролни пропускателни пунктове.
Използването на оборудването спомага за по-надежден контрол и пресича
пренасянето на радиоактивни материали. По този начин ГДГП участва активно и гарантира
ефективното изпълнение на поетите ангажименти, съобразно Меморандума за
сътрудничество.
Необходимите финансови средства, общо в размер на 1 005 762 лв., следва да се
осигурят по бюджета на МВР от предвидените средства по централния бюджет за 2015 г. 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”.
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.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проект на ПМС и проектът на
доклад бяха публикувани на Интернет страницата на МВР и на Портала за обществени
консултации. Получените становища са отразени в справка-таблица.
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.
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