Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



ЗАКОН 
за допълнение на Закона за 
Министерството на вътрешните работи
(обн., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г..)



	§ 1. В Преходните и заключителни разпоредби се създава § 71а:
	„§ 71а. Законът влиза в сила от 1 януари 2015 г.”
 

З А К Л Ю Ч И Т Е Л Н А  Р А З П О Р Е Д Б А

	§ 2. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.







							Вносители:



		







 М О Т И В И
към
Законопроект за допълнение на Закона 
за Министерството на вътрешните работи

	На 01-ви юли 2014 г. влиза в сила т. нар. „нов“ Закон за Министерството на вътрешните работи. Приемането му в края на мандата на 42-то Обикновено народно събрание бележи края на логическия нормотворчески път, стартирал с поправките „Бисеров-Йовчев“ в Закона за ДАНС от „историческата“ дата 14-ти юни 2013 г. Подобно на тези поправки в Закона за ДАНС, Закона за СРС, НПК и др. от лятото на 2013 г., „новият“ Закон за МВР бе приет в пленарна зала на НС със забележителното постижение: вносителят на проекта – Министерски съвет и МВР – да не вземат думата нито веднъж (с едно незначително изключение), за да защитят законодателната си идея, и да отговорят на многобройните критики, отправени не само от единствената опозиционна сила в Народното събрание – ПГ на ГЕРБ, но и от професионално-експертната общност.
	С настоящия законопроект се предлага разпоредбите на т. нар. „нов“ Закон за МВР да влязат в сила на 01-ви януари 2015 г. 
	Подобна идея се явява още по-рационална предвид политическите събития от последните десет дни, когато двукратно при Президента на Републиката политическите сили се опитват да намерят път към постигане на поетапна политическа стабилност. Отлагане влизането в сила на този закон, който бе съпроводен и от налагане на президентско вето, е иманентна част от постигането именно на желаната политическа стабилност.
	Необходимо е да се напомни, че т. нар. „нов“ Закон за МВР не бе съпроводен със задължително изискуемата финансова обосновка, както и с цялостна оценка за въздействие върху обществените отношения. Нещо повече: със специално писмо от 27-ми януари 2014 г. (изх. № 01-00-2) финансовият министър доц. Петър Чобанов предупреждава, че в бюджета на държавата положенията в новия проектозакон не са отчетени и финансови разходи не са предвидени. Това налага новите нормативни правила да бъдат отложени във времето (поне с половин година), за да може да се направи финансов анализ на министерството предвид огромните нови бюджетни предизвикателства. Прилагането на новите разпоредби ще съвпадне и с началото на новата финансова година.
	Наред с това синдикалните организации в министерството отправиха категорични критики срещу някои нови разпоредби в закона, особено по отношение изключването от социалното партньорство във ведомството на четири измежду шестте синдикални организации. Това налага преосмисляне и на тази „гениална“ новаторска идея на политическото ръководство, която вещае единствено и само напрежение сред служителите.
	 Не на последно място по важност: въпреки многократно декларираните в НС и пред Президента позиции, че отиващата си изпълнителна и парламентарна власт ще се въздържа от несъгласувани управленски решения в преходния политически период, може да се очаква, че в близките дни Правителството ще назначи по бързата процедура „нов“ Главен секретар на МВР, отчитайки „блестящата“ новост той да има само седем-годишен професионален стаж, както и да бъде назначен по предложение на министъра с решение на МС, с гарантирана мандатност на длъжността. Подобно кадрово решение – независимо от името на новоназначения главен секретар – ще бъде поредното доказателство, че управляващата тройна коалиция не се интересува от никакви договорености, декларирани намерения и най-вече – от гласа на върховния суверен: българският избирател!
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