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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
С приетия Закон за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ), обн.
ДВ, бр. 20 от 2012 г., за увеличаване на отбранителните способности на въоръжените
сили в мирно и военно време и за комплектуване на структурите, които се включват в
състава на въоръжените сили от други сили от системата за национална сигурност, се
създава резерв на въоръжените сили на Република България. Резервът на въоръжените
сили на Република България се състои от от български граждани и техника за
комплектуване на военните формирования от въоръжените сили в мирно и военно време,
от структури по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България (ЗОВСРБ) и други сили от системата за национална сигурност на Република
България във военно време. Другите сили от системата за национална сигурност са
структурите, определени с Постановление № 54 на Министерски съвет от 2013 г. (обн.
ДВ, бр. 24 от 2013 г.). Резервът на въоръжените сили от човешки ресурси се състои от
доброволен резерв и запас. ЗРВСРБ предвижда, че служба в запаса могат да заемат и
лица, които са прекратили служебните си провоотношения със структури от системата за
национална сигурност. Всичко това налага да се определи съответствието на
длъжностите на служителите по Закона за Министерството на вътрешните работи

(ЗМВР), ранговете на служителите по Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“ (ЗДАНС) от резерва и ранговете на служителите по Закона за Държавна
агенция „Разузнаване“ (ЗДАР) от резерва спрямо званията на военнослужещите по
ЗОВСРБ.
На основание § 4, ал. 2 от Преходните и Заключителни разпоредби (ПЗР) от ЗРВСРБ е
прието Постановление № 184 на Министерски съвет от 2012 г. (ПМС № 184 от 2012 г.),
(ДВ, бр. 67 от 2012 г.), с което се урежда съответствието на категориите на служителите
по ЗМВР и ранговете на служителите по ЗДАНС от резерва към званията на
военнослужещите по ЗОВСРБ. С § 4 от ПЗР на ЗМВР, (обн. ДВ, бр. 53 от 2014 г.) е
отменен ЗМВР, (обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г.), с което „категориите на служителите“ по чл.
170 от ЗМВР са заменени с „длъжностите на служителите“ по чл. 143, ал. 1 от ЗМВР.
С § 16 от ПЗР на ЗДАР (обн. ДВ, бр.79 от 2015 г.) е направено изменение в § 4, ал. 2 от
ПЗР на ЗРВСРБ, с което длъжностите на служителите по ЗМВР, ранговете на
служителите по ЗДАНС от резерва и ранговете на служителите по ЗДАР от резерва, е
необходимо да се приведат в съответствие със званията на военнослужещите по
ЗОВСРБ. Това се урежда с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на
вътрешните работи, председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ и
председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ съгласувано с министъра на отбраната.
Множеството законови промени, в това число и разпоредбата на § 4, ал. 2 от ПЗР на
ЗРВСРБ, изискват извършването на изменение и допълнение на ПМС № 184 от 2012 г. с
цел привеждането му в съответствие с разпоредбата на ЗРВСРБ. С настоящата си
разпоредба ПМС № 184 от 2012 г. урежда съответствието спрямо званията на
военнослужещите по ЗОВСРБ единствено „категориите на служителите“ по ЗМВР
(отменени) и ранговете на служителите по ЗДАНС от резерва. Във връзка с делегацията
на § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗРВСРБ е необходимо да се уредят съответствието спрямо
званията на военнослужещите по ЗОВСРБ, както „длъжностите на служителите“ по
ЗМВР, така също и ранговете на служителите по ЗДАР от резерва. В този смисъл
основен проблем е несъответствието на подзаконовата разпоредба на ПМС № 184 от
2012 г. с тази на § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗРВСРБ.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново
законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез
въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между
няколко органа и др.).
С настоящата разпоредба на ПМС № 184 от 2012 г. се привеждат в съответствие със
званията на военнослужещите по ЗОВСРБ единствено „категориите на служителите“ по
чл. 170 от ЗМВР (отменен) и ранговете на служителите по ЗДАНС от резерва.
Съгласно чл. 19е, ал. 2 от Закона за специалните разузнавателни средства, чл. 393 от
Закона за съдебната власт, чл. 10а, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната
информация, чл. 19, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под
стража, чл. 14д, ал. 2 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно
производство, в обхвата на „длъжностите на служителите“ по ЗМВР попадат освен
служители на МВР също и служители на Държавна агенция „Технически операции“
(ДАТО), Държавна комисия по сигурността на информацията (ДКСИ), Бюро по защита
при главния прокурор, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и Главна

дирекция „Охрана“ (ГДО) при Министерството на правосъдието.
Съгласно делегацията на § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗРВСРБ е необходимо освен длъжностите
на служителите по ЗМВР и ранговете на служителите по ЗДАНС от резерва да бъдат
приведени в съответствие със званията на военнослужещите по ЗОВСРБ също и
ранговете на служителите по ЗДАР от резерва.
Проблемът не може да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез
промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични
възможности.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за
изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Последваща оценка на въздействието не е извършвана.
2. Цели:
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на
действащата стратегическа рамка?
Проектът на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 184 от 2012 г. цели с
актуализация на разпоредбата му освен длъжностите на служителите по ЗМВР и
ранговете на служителите по ЗДАНС от резерва да бъдат приведени в съответствие със
званията на военнослужещите по ЗОВСРБ също и ранговете на служителите по ЗДАР от
резерва.
Изискването за постигане на нормативна промяна по конкретен и измерим начин и
график е неприложимо за поставената цел.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
Заинтересовани страни са: Министерството на вътрешните работи; Министерството на
отбраната; Министерството на правосъдието; Държавната агенция „Национална
сигурност“; Държавната агенция „Разузнаване“; Държавната агенция „Технически
операции“; Държавната комисия по сигурността на информацията; Бюрото по защита
при главния прокурор.
Брой на заинтересованите страни по групи: по ЗМВР – 5 бр.; по – ЗДАНС – 1 бр.; по
ЗДАР – 1 бр.; по ЗОВСРБ – 1 бр.
4. Варианти на действие:
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на

действие от страна на държавата, включително варианта "без действие".
Вариантите са следните:
Вариант 0. Без действие - неприемане на проекта на ПМС за изменение и
допълнение на ПМС № 184 от 2012 г.
В случай, че не бъде приет проекта на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 184
от 2012 г., няма да бъде изпълнена разпоредбата на § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗРВСРБ. В
резултат на това длъжностите на служителите по ЗМВР, ранговете на служителите по
ЗДАНС от резерва и ранговете на служителите по ЗДАР от резерва няма да бъдат
приведени в съответствие със званията на военнослужещите по ЗОВСРБ.
Вариант 1 – Приемане на проекта на ПМС за изменение и допълнение на ПМС №
184 от 2012 г.
Поради изложените съображения, единственият възможен сценарий е приемане на ПМС
за изменение и допълнение на ПМС № 184 от 2012 г. С това действие разпоредбата на §
4, ал. 2 от ПЗР на ЗРВСРБ ще бъде изпълнена, в резултат на което длъжностите на
служителите по ЗМВР, ранговете на служителите по ЗДАНС от резерва и ранговете на
служителите по ЗДАР от резерва ще бъдат приведени в съответствие със званията на
военнослужещите по ЗОВСРБ. За тази цел в проекта на ПМС са предвидени следните
промени: променя се наименованието на ПМС № 184 от 2012 г., като „категориите на
служителите“ по ЗМВР се заменят с „длъжностите на служителите“ по ЗМВР; към
ранговете на служителите по ЗДАНС от резерва се добавят и ранговете на служителите
по ЗДАР от резерва; в член единствен изразът „категориите на служителите по чл. 170 от
ЗМВР“ е съобразен с редакцията на чл. 143, ал. 1 от ЗМВР - „длъжностите на
служителите“; добавен е чл. 36 от ЗДАР; приложението към член единствен е
актуализирано - към званията на военнослужещите по ЗОВСРБ се привеждат в
съответствие, както длъжностите на служителите по ЗМВР и ранговете на служителите
по ЗДАНС от резерва така също и ранговете на служителите по ЗДАР от резерва. В
обхвата на „длъжностите на служителите“ по ЗМВР са включени и служители на ДАТО,
ДКСИ, Бюрото по защита при главния прокурор, ГДИН и ГДО при Министерството на
правосъдието.
5. Негативни въздействия:
Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни и кои да са значителни.
Вариант 0. Без действие
Няма да бъде актуализирана нормативната уредба за привеждането на длъжностите на
служителите по ЗМВР, ранговете по ЗДАНС от резерва и ранговете на служителите по
ЗДАР от резерва в съответствие със званията на военнослужещите по ЗОВСРБ. Няма да
бъде изпълнена делегацията на § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗРВСРБ, в резултат на което

длъжностите на служителите по ЗМВР, ранговете по ЗДАНС от резерва и ранговете на
служителите по ЗДАР от резерва няма да бъдат приведени в съответствие със званията на
военнослужещите по ЗОВСРБ.
Очакваното негативно въздействие е сходно за различните групи заинтересовани страни.
Икономически негативни въздействия: не може да има.
Социални негативни въздействия: не може да има.
Екологични негативни въздействия: не може да има.
Вариант 1. Приемане на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 184 от 2012 г.
Няма да се наблюдават негативни въздействия при реализирането на този вариант. С
приемането на проекта на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 184 от 2012 г. ще
бъде изпълнена делегацията на § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗРВСРБ, в резултат на което
длъжностите на служителите по ЗМВР, ранговете по ЗДАНС от резерва и ранговете на
служителите по ЗДАР от резерва ще бъдат приведени в съответствие със званията на
военнослужещите по ЗОВСРБ.
Икономически негативни въздействия: не може да има.
Социални негативни въздействия: не може да има.
Екологични негативни въздействия: не може да има.
6. Положителни въздействия:
Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.
Вариант 0. Без действие
Неприемането на проекта на ПМС не може да има положително въздействие.
Икономически положителни въздействия: не може да има.
Социални положителни въздействия: не може да има.
Екологични положителни въздействия: проектът няма отношение към екологията.
Вариант 1. Приемане на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 184 от 2012 г.
Ще бъде преодоляно несъответствието на разпоредбата на ПМС № 184 от 2012 г. с
разпоредбата на § 4, ал. 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗРВСРБ, с което
длъжностите на служителите по ЗМВР, ранговете на служителите по ЗДАНС от резерва,
ранговете на служителите по ЗДАР от резерва ще бъдат приведени в съответствие със

званията на военнослужещите по ЗОВСРБ.
Очакваното положително въздействие е сходно за различните групи заинтересовани
страни.
Икономически положителни въздействия: не може да има.
Социални положителни въздействия: не може да има.
Екологични положителни въздействия: проектът няма отношение към екологията.
7. Потенциални рискове:
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на варианта за действие приемане на проекта на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 184 от 2012 г.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
Ще се повиши
Ще се намали.
х Няма ефект.
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими
и услуги?
Проектът на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 184 от 2012 г. не съдържа
разпоредби, свързани с въвеждане на нови регулаторни режими.
9. Създават ли се нови регистри?
Когато отговорът е "да", посочете колко и кои са те
Не се създават нови регистри.
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
Актът засяга пряко МСП
Актът не засяга МСП
Няма ефект.



11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
Да


Не изисква цялостна оценка на въздействието.

12. Обществени консултации:
....................................................................................................
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури.
Проектът на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 184 от 2012 г., докладът на
министъра на вътрешните работи до Министерския съвет, частичната предварителна
оценка на въздействието и становището на дирекция „Модернизация на
администрацията“ при Министерския съвет ще бъдат публикувани на Портала за
обществени консултации и на интернет страницата на МВР в съответствие с чл. 26 от
Закона за нормативните актове. Срокът за обществените консултации е 30 дни. Проектът
на ПМС ще се съгласува по реда на чл. 32 от УПМСНА.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
 Да


Не

Приемането на нормативния акт не произтича от правото на Европейския съюз.
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Любослав Попов – началник на отдел ПП, за директор на дирекция
„Правно-нормативна дейност“ – МВР (съгласно заповед № 8121к-5363/28.03.2018 г.
Дата: 29.03.2018 г.
Подпис:

