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1. Дефиниране на проблема:
Изпълнение на изискванията на Регламент 679/2016 на Европейския парламент и на
Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични
данни и относно свободното движение на такива данни, чрез създаване на длъжност
на длъжностно лице по защита на личните данни.
Нужда от конкретизиране на задачите и дейностите на някои административни звена.
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
1.1.1. Предвид, че при производството по предоставяне на международна закрила се
обработват голям обем от лични данни и с цел тяхната защита, в Държавната агенция
за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) се създава длъжност на
служител по защита на личните данни. Длъжностното лице по защита на данните ще
осъществява дейности по законосъобразното прилагане на нормативните актове в
областта на защитата на данните и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка
с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и
Закона за защита на личните данни.
1.1.2. Констатира се и необходимостта от прецизиране на задачите и дейностите в
териториалните поделения и някои административни дирекции на Агенцията.
1.1.3. Експерти изпълняващи задачи и дейности за социална адаптация и културна
ориентация на търсещите международна закрила лица в регистрационно-приемателен
център – София не са в структурата на центъра и не се ръководят от директора на
териториалната структура, а са включени в щата на дирекция от администрацията.
1.1.4. Това от своя страна води до необходимост от преразпределение на щатни
бройки в рамката на утвърдения щат на ДАБ при МС.
1.1.5. Към момента ДАБ при МС изпълнява 14 проекта с общо 100 основни дейности
на обща стойност приблизително 40 милиона лева. Това налага да се усъвършенства
организацията на работата по управление на проектите, финансирани със средства от
ЕС. Предвижда се да се трансформират две щатни бройки в длъжност- главен
сътрудник по управление на европейски проекти и програми, които да подпомагат за
дейността на Агенцията по изпълнение на проекти и програми в областта на
убежището и миграцията.
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.).
Сегашната щатна структура на ДАБ при МС не е приведена в съответствие Регламент
679/2016 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на
такива данни.
Преразпределението на законовите функции, задачи и дейности на териториалните
структури и на дирекции от администрацията на Агенцията не е оптимално и не се
използват ефикасно за оказване на методическа помощ по места.
Предлаганите изменения са целесъобразни и с оглед постигане на по-добра
ефикасност и ефективност във функционирането на администрацията на Агенцията,
подобряване на процеса на работа и систематизиране на основните функции на
дирекциите.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или
анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършвани.
2. Цели:
2.1. С проекта на акт се променя Устройствения правилник на ДАБ при МС с цел
привеждането му в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент
относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и
относно свободното движение на такива данни и определяне длъжностно лице по
защита данните.
2.2. За подобряване организацията на дейността на териториалните структури в ДАБ
при МС се преразпределят задачи и дейности.
2.2.1. Възлагат се отговорности за правилното ползване, експлоатация и поддръжка на
имуществото в териториалните структури.
2.2.2. Преразпределя се дейността по процесуалното представителство по Закона за
убежището и бежанците от общата към специализираната администрация.
Досегашната дейност за процесуално представителство по административни дела,
образувани по жалби срещу решения по молби за закрила по реда на Закона за
убежището и бежанците (ЗУБ) преминава от дирекция „Административно-правно
обслужване и човешки ресурси“ към дирекция „Качество на процедурата за
международна закрила“. Дирекция „Административно-правно обслужване и човешки
ресурси“ ще осъществява процесуално представителство пред съдилищата по дела от
трудовоправен, гражданскоправен, търговски, административен и друг характер и ще
осъществява правното осигуряване на ДАБ при МС.
2.2.3. Усъвършенстване организацията на работата по управление на проектите,
финансирани със средства от ЕС по изпълнение на проекти и програми в областта на
убежището и миграцията.
2.3. С предложеното преразпределение на щатни бройки в отделните структурни звена
се предвиждат промени, но в рамката на утвърдената щатната численост на ДАБ при
МС. Числеността на ДАБ при МС е 402 щатни бройки. Бройка от Регистрационно приемателен център (РПЦ)- гр.Харманли прехвърлена за длъжностно лице за защита
на личните данни.
Запазва се общия брой дирекции в общата администрация. Тя е организирана в три
дирекции. За повишаването на административния капацитет на дирекция
„Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ се увеличава щатната й
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численост с 1 щатна бройка (които се преразпределят от щата на РПЦ-София),
дирекция „Финансово - счетоводни дейности“ се увеличава с 1 щатна бройка (която е
за сметка на щата на дирекция „Качество на процедурата за международна закрила“).
Дирекция "Управление на собствеността и обществените поръчки" се увеличава с 1
щатна бройка (преразпределена от щата на РПЦ-с. Баня), което се налага от големия
обем и разообразния по предмет обществени поръчки провеждани по ЗОП.
Запазва се общия брой дирекции в специализираната администрация. Тя е
организирана в три дирекции. За създаване на длъжността главен сътрудник по
управление на европейски проекти и програми в Дирекция „Международна дейност“
се увеличава щатната й численост с 1 щатна бройка ( преразпределяне на 1 щатна
бройка от ТЦ –Пъстрогор). Щатната численост на Дирекция „Социална дейност и
адаптация“ се намалява с 4 щатни бройки, които се прехвърлят в РПЦ – София.
Щата на дирекция „Качество на на процедурата за международна закрила“ остава без
промяна – 29 щатни бройки.
С предложените промени се намалява общата численост на териториалните поделения
от 291 на 290. В регистрационно-приемателен център – София щатните бройки се
увеличават от 126 на 128, в регистрационно-приемателен център- с. Баня, община
Нова Загора се променят от 20 на 19, в транзитен център – с. Пъстрогор, община
Свиленград се намаляват от 41 на 40 и в регистрационно- приемателен центърХарманли се намалява с една щатна бройка от 104 на 103.
2.4. Част от съществуващите текстове в действащия Устройствения правилник на ДАБ
при МС са редактирани с оглед последните изменения на нормативната уредба.
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?

3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Заинтересованите страни, върху които настоящето предложение ще окаже пряко или
косвено въздействие, са дирекциите в администрацията, служителите и лицата
търсещи международна закрила, които администрацията обслужва.
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.).

4. Варианти на действие:
Във връзка с необходимостта от приемане на Проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение в Устройствения правилник на
Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, са идентифицирани
следните варианти на действие:
Вариант на действие № 1 - "Без промяна":
При вариант на действие № 1 няма да бъдат изпълнени изискванията на Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент. В ДАБ при МС като публичен орган няма да
има длъжностно лице по защита данните.
Няма да бъде подобрена организацията на работа на териториалните поделения на
агенцията.
Няма да се постигне ефективно управление на проектите на ЕС в областта на
убежището и миграцията.
Дирекцията от специализираната администрация, която има функции, задачи и
дейности по ръководене процесите по предоставяне на международна закрила, няма да
има процесуално представителство по административни дела, образувани по жалби
срещу решения по молби за закрила по реда на Закона за убежището и бежанците.
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Вариант на действие № 2 - "Приемане на постановлението":
При вариант на действие № 2 ще е налице изпълнение на Регламент 679/2016 на
Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка
с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
ДАБ при МС като публичен орган определя длъжностно лице по защита на данните.
Осигурява се адекватна защита на личните данни обработвани в ДАБ при МС.
Подобряване организацията за работа в ДАБ при МС, като се преразпределят
функции, задачи и дейности на дирекциите от общата и специализираната
администрация и териториалните структури.
Ще се повиши ефективността и ефикасността на администрацията.
Ще се подобри организацията и дейността по управление на проектите финансирани
със средства на ЕС в областта на убежището и миграцията.
Сътрудниците по управления на европейски проекти ще подпомогнат управлението по
програми и проекти финансирани със средства на ЕС( Фонд „Убежище, миграция и
интеграция“ , Норвежки финансов механизъм и др.)
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от
страна на държавата, включително варианта „Без действие“.

5. Негативни въздействия:
Вариант на действие 1 - "Без промяна"
Няма да бъде прецизирана структурата на ДАБ при МС .
Няма да бъдат оптимизирани функционалните характеристики на общата,
специализираната администрация и териториалните поделяния на ДАБ при МС.
Ще се създаде риск за резултатното управление на европейските проекти финансирани
от ЕС в облата на убежището и миграцията, както и риск в управлението на личните
данни.
Вариант на действие 2 - "Приемане на постановлението"
При този вариант няма 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.

6. Положителни въздействия:
Вариант на действие 1 - "Без промяна"
При този вариант на действие няма положителни въздействия.
Вариант на действие 2 - "Приемане на постановлението"
Ще е налице изпълнение на Регламент 679/2016 на Европейския парламент и на
Съвета на Европа.
Ще се оптимизират работните процеси и подобри качеството на работа.
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.
5

7. Потенциални рискове:
Не са идентифицирани потенциални рискове при реализиране на вариант 2.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на
съдебни спорове.

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
☐ Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Не.
9. Създават ли се нови регистри?
Не.
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те ……………………………………….

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
12. Обществени консултации:
Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Държавна агенция за бежанците при Министерския
съвет, заедно с проекта на доклад на заместник министър - председател по
правосъдната реформа и министър на външните работи, ще бъде публикуван на
Портала за 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.

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
☐ Да
☐ Не
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
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връзка към източник).

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Лъчезар Еленков, директор на дирекция „Административноправно обслужване и човешки ресурси“
Дата:19.12.2018г.
Подпис:
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