
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

 

 

 

§1 :  Чл.3 придобива следната редакция: 

Чл.3. Министерството на вътрешните работи е юридическо лице само на 

бюджетна издръжка. 

 

§2 : Чл.261, ал.1 придобива следната редакция: 

Чл.261.(1). Министерството на вътрешните работи е на издръжка само на 

републиканския бюджет. 

 

§3 : В чл.261,ал.3,т.1 отпада думата „дарения”. 

 

§4 : В чл.261, ал.5 отпада израза „или с акт на Министерски съвет”. 

 

 

Вносител:   
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М   О   Т   И   В   И 

5 ЮЛИ 2011, 

СИМЕОН ДЯНКОВ: 

„ МВР би трябвало да върне парите, които е получило от дарители със съмнителна 

репутация. МВР има достатъчно пари, стига да се управляват правилно, което зависи от 

министъра.” 

5 ЮЛИ 2011, 

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: 

„Който и да дарява по никакъв начин не е защитен от разследване, ако е извършил 

дадено престъпление....Всичко това,което МВР е получило като дарения е 

допълнителен ресурс,който дава възможност за осигуряване на сигурността и 

обществения ред в съответните населени места.МВР и към настоящия момент с 

рестриктивния бюджет, който имаме, не можем за си позволим повече пари за 

гориво,което е една от основните разходни части,които прави МВР.” 

20 ЮЛИ 2011, 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ критикува в доклада си практиката на МВР да приема 

дарения от граждани и фирми. „Тя поставя под съмнение независимостта на 

полицейското разследване”, заявяват евроекспертите и подчертават, че ще продължат 

да следят темата. „Това е проблем, който ни притеснява,трябва да има адекватна 

реакция”, заяви и говорителят на комисията Марк Грей.  

21 ЮЛИ 2011, 

БОЙКО БОРИСОВ: 

„Аз съм категоричен, вчера говорих и с министър Цветанов,че много бързо те трябва да 

се очистят от тази практика. Не можем да компрометираме системата заради, дори да 

са милион-два, тези дарения не ги знам колко са ... Ще компенсираме тези дарения, 

които се оказва,че са им важни на места, дали за гуми, дали за автомобили, дали за 

компютри,с пари от бюджета. Искам да ми извадят колко пари получават от дарения и 

ще седнем за следващата година ще ги компенсираме от бюджета.” 

 

      Вносител: 
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