РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е
                                                                                                                                                                Проект 

З А К О Н
за изменение на Закона за изпълнение на наказанията 

(Обн., ДВ, бр. 30 от 1969г.,; изм. и доп., бр.34 от 1974г., бр.84 от 1977г., бр. 36
от 1979г., бр. 28 от 1982г., бр. 27 и 89 от 1986г., бр.26 от 1988г., бр.21 от
1990г., бр. 109 от 1993г., бр.50 от 1995г., бр.12 и 13 от 1997г., бр.73 и 153 от
1998г., бр.49 от 2000 г., бр. 62 и 120 от 2002г.)



§ 1. В чл. 19а се правят следните изменения:
1.	Алинея 2 се изменя така:
            “(2)  Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” е административно звено в Министерството на правосъдието.”
2.	В ал. 3 думата “служби” се заменя със “звена”.
§ 2. Член 64г се отменя.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 3. Законът влиза в сила от 1 януари 2004г.

Законът е приет от XXXIX Народно събрание на ……………………2004 г.
и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

                                                          (Огнян Герджиков)






М О Т И В И

към проекта на Закон за изменение на Закона за изпълнение
на наказанията


	Приетият със Закона за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията (ДВ, бр. 62 от 2002г.) нов чл. 19а, ал.2 на Закона за изпълнение на наказанията определи Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” за отделно юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на правосъдието, като основният мотив за това беше по-ефективно осъществяване на стопанската дейност, свързана с изпълнение на наказанията в местата за лишаване от свобода.

	С § 63 от Закона за държавния бюджет за 2003г. (ДВ, бр.120 от 2002г.) бе изменен чл. 64а от Закона за изпълнение на наказанията , като се създаде Държавно предприятие “Фонд затворно дело” като самостоятелно юридическо лице, осъществяващо стопанската дейност, свързана с изпълнение на наказанията в местата за лишаване от свобода.

	С измененията на чл. 64а от Закона за изпълнение на наказанията (ДВ, бр.120 от 2002г.) е намерена по-целесъобразна форма за правна организация на тази дейност и бяха преодолени трудностите при осъществяване на стопанската дейност на местата за лишаване от свобода.

	Предложението на проекта за регламентиране на статута на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” като част от администрацията на Министерството на правосъдието ще доведе до преодоляване на трудностите при бюджетирането, довели до набиране на дефицит, както и недоброто опериране с първостепенния разпоредител с бюджетни кредити-Министерството на правосъдието. Възстановяването на статута на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” като административно звено в Министерството на правосъдието, какъвто статут тази административна структура е имала до 2002г., има за цел по-ефективно изразходване на бюджетните средства, по-прецизен контрол и намаляване на бюджетните разходи.

	Отменянето на чл. 64г е продиктувано от обстоятелството, че при новата организационна структура на Държавно предприятие “Фонд затворно дело” тази норма е ненужна. Материята е уредена в Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие “Фонд затворно дело”. Нормата на чл. 64г е заварена от измененията на чл.64а (ДВ, бр. 120 от 2002г.) и е резултат на механичното прилагане на § 63, т.2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2003г.
	

Министър-председател:  (Симеон Сакскобургготски) 

