МОТИВИ
към проект на Инструкция за изменение на Инструкция № 8121з-1008 от 24 август 2015 г. за
условия та. реда за получаване и размера на стипендии на курсантите в Академията на
Министерството на вътрешните работи редовна форма на обучение и за
условията и реда за получаване на полагащото им се униформено облекло
(обн. ДВ. бр. 67 от 1 септември 2015 г.)

1. Причини, които налагат и изменението на акта:
Размерът на стипендията, която курсантите редовно обучение в Академията на МВР
получават, се определя процентно съобразно постигнатия от тях общ семестриален успех.
Средствата за изплащане на стипендията се определят в предоставения на Академията бюджет,
в качеството й на второстепенен разпоредител в рамките на първостепенния разпоредител
министъра на вътрешните работи. Обективната разлика между началото и края на всеки учебен
семестър, респ. на учебната година и началото и края на бюджетната година създава
затруднения при изчислението на необходимите средства. Допълнителни затруднения
възникват и от факта, че понастоящем базата, върху която се определя процентът на
стипендията е 80 % от месечното възнаграждение на държавните служители - стажанти в МВР,
която се регулира, както от закона, така и от съответните подзаконови нормативни актове.
Това създава несигурност и затруднява предвидимостта при разчетите за усвояване на
средствата, определени за стипендии в рамките на съответната бюджетна година.
Цели се изменение на акта да влезе в сила от 01.01.2021 г., едновременно със
започването на новата финансова година, поради което се предлага 14-дневен срок за
публикуване на проекта на Интернет-страницата на МВР, както и на Портала за обществени
консултации.

2. Цели, които се поставят:
С предлаганите промени се цели постигане на предвидимост при определяне на
размера на стипендиите, които курсантите редовно обучение в Академията на МВР получават
в зависимост от постигнатия общ семестриален успех на основание чл. 171, ал. 3 от Закона за
Министерството на вътрешните работи и по-ефективно управление и разпределение на
бюджетните средства, предвидени за стипендии в случаите на изменения в законовите и
подзаконови нормативни актове, регулиращи възнагражденията за труд в Министерството на
вътрешните работи.

3. Финансови п други средства, необходими за прилагането на нормативния акт:
Приемането на проекта на Инструкция за изменение на Инструкция № 81213-1008 от
24 август 2015 г. не води до необходимост от допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
Подобряване ефективността на планиране на средства предназначени за стипендии по
чл. 171, ал. 3 от Закона за МВР и на бюджетната дисциплина при разходването им.
Изменението на базата. върху която се изчисляват стипендиите на курсантите ще доведе до
значително намаляване на сега съществуващите затруднения, описани в т. 1 по-горе.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:
С проекта на Инструкция за изменение на Инструкция № 8121з-1008 от 24 август 2015
г. не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради което не е изготвена
таблица за съответствие с европейското право.

