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ДОКЛАД
от Младен Маринов – министър на вътрешните работи
ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците
за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с Постановление № 143
на Министерския съвет от 2008 г. (обн. ДВ бр. 58 от 2008 г., изм. и доп. бр. 7 от 2011 г., бр. 16
от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 93 от 2017 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския
съвет за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда за получаване и размерите на
възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при
бедствия, приета с Постановление № 143 на Министерския съвет от 2008 г. (обн. ДВ бр. 58 от
2008 г., изм. и доп. бр. 7 от 2011 г., бр. 16 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 93 от 2017 г.).
Изменението на наредбата е във връзка с прието Решение № 277 от 24 април 2018 г. на
Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с
натурални и стойностни показатели през 2019 г., където е включен нов стандарт за издръжка на
един доброволец: „За участие в обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия
(ежегодно)“.
В проекта на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата се предвижда изменение в
досега действащият ред за предоставяне на средствата за изплащане на възнаграждения на
доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, като се предвижда
тези средства да се предоставят от държавния бюджет чрез бюджетите на общините, съгласно
приети от Министерския съвет стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и
стойностни показатели през съответната година. С промяната се намалява административната
тежест върху общините и Министерството на финансите, тъй като съгласно действащата
наредба, възнагражденията на доброволците се изплащат от кмета на общината и се възстановят
от държавния бюджет на общината, въз основа на действително извършени разходи, с писмено
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искане от кмета до Министерството на финансите и последващи корекции по бюджетите на
общините.
Предвижда се още средствата за участие в обучение и за изпълнение на задачи за
защита при бедствия да се определят на база брой регистрирани доброволци в Регистъра на
доброволните формирования по чл. 47, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, към 31 август.
Единствено за ново регистрирани доброволни формирования или такива с увеличен брой на
доброволците след 31 август на предходната година, кметът на общината ще може с писмено
искане до Министерството на финансите да предяви осигуряването на средства, въз основа на
действително извършените разходи.
Проектът на ПМС няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния
бюджет.
С проекта на ПМС не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради
което към документите не е изготвена и приложена таблица за съответствие с европейското
право.
Проектът на ПМС не създава регулаторен режим, поради което не е изготвено и
приложено мотивирано становище относно необходимостта от въвеждането на такъв режим.
Документите за приемане на проекта на ПМС са съгласувани по реда на чл. 32 от
УПМСНА, като получените становища са отразени съгласно приложената справка-таблица.
В изпълнение на изискванията на чл. 26 от Закона за нормативните актове, проектът на
ПМС, проектът на доклад от министъра на вътрешните работи до Министерския съвет,
формулярът за частична предварителна оценка на въздействието и становището на дирекция
„Модернизация на администрацията“ бяха публикувани на интернет страницата на
Министерство на вътрешните работи и на Портала за обществени консултации. Получените в
30-дневния срок за обществени консултации бележки и предложения са отразени съгласно
приложената справка, която е публикувана на посочените страници.
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 разгледа и приеме проекта на Постановление на Министерския
съвет за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда за получаване и размерите на
възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при
бедствия, приета с Постановление № 143 на Министерския съвет от 2008 г., обн. ДВ бр. 58 от
2008 г., изм. и доп. бр. 7 от 2011 г., бр. 16 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 93 от 2017 г.).

МИНИСТЪР
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:
МЛАДЕН МАРИНОВ
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