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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите,
които обосновават нормативната промяна.
В изпълнение на чл. 17, ал. 4 от Закона за военното разузнаване, с Постановление на
Министерския съвет № 170 от 11 юли 2016 г. е приет Правилник за устройството и дейността на
служба „Военна информация”, с който са определени устройството на Службата, организацията
й на работа и общата й численост, както и Класификатор на длъжностите в служба „Военна
информация“ по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване.
С последното изменение на Закона за военното разузнаване (обн. ДВ, бр. 71 от
10.09.2019 г.) е създадена възможност директорът на Службата да бъде военнослужещ с висше
военно звание или цивилен служител. С приложения проект на постановление се създава
възможност за определяне на основната месечна заплата на директора на служба „Военна
информация“, в случая когато същият е цивилен служител, а именно от министъра на отбраната,
като размерът й не може да е по-малък от основното месечно възнаграждение на директор,
който е военнослужещ. Конкретизира се начинът за определяне на основната месечна заплата на
заместник-директора цивилен служител по начин, аналогичен с определяне на основната заплата
на директора на Службата - цивилен служител.
Същевременно, в процеса на постоянен анализ и оценка на регламентиращата уредба и
цялостната организация на дейността в Службата, беше направен изводът, че е необходимо да
бъдат извършени и някои други промени в Правилника за устройството и дейността на служба
„Военна информация“ (ПУДСВИ) с цел оптимизиране на процесите по ежедневно
администриране на дейността и повишаване на способностите за адекватна реакция на
динамично изменящата се среда за сигурност.
С проекта на постановление се предлагат промени в регламентацията на дейността на
съвещателните органи на директора на Службата за управление на дейността. Промените в чл. 9,
чл. 10, чл. 11, чл. 12, чл. 22 и чл. 23 и чл. 51, ал. 2 са свързани с прецизиране на процесите на
управление на дейността на Службата, по които съвещателните органи, регламентирани в чл. 8,
следва да подпомагат директора при вземане на решения.
Предлага се и промяна на разпоредбата на чл. 35, ал. 1 относно плана за дейността на
Службата, която се налага поради несъответствие с чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за управление и
функциониране на системата за защита на националната сигурност, като в тази връзка се
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прецизира и разпоредбата на чл. 34, ал. 3, т. 1.
Прецизирани са и разпоредбите на чл. 40, ал. 3, чл. 45, ал. 1 и чл. 51, ал. 2 с оглед ролята
на директорския съвет като съвещателен орган при вземането на решения в Службата.
Промяната на разпоредбите на чл. 47 и чл. 191 се предлага във връзка с измененията в
раздел V от глава шеста на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) (ДВ, бр.
88 от 2018 г.) и възприетото ново понятие „комуникационна и информационна система“
съгласно §1, т. 19 от Допълнителните разпоредби.
Допълнението в чл. 121, т. 1 ще даде възможност да се използват по-пълноценно
възможностите за повишаване на квалификацията на служителите в Службата. Към момента не
съществува възрастово разграничение при редовна и задочна форма на обучение.
Промяната в Класификатора на длъжностите в служба „Военна информация“ по чл. 56,
ал. 1 от Закона за военното разузнаване (Класификатора) е свързана със създаването на
длъжност „директор на служба „Военна информация“ за цивилен служител, назначен с указ на
президента на Република България.
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.).
Промяната в Закона за военното разузнаване, с която се регламентира възможността
директорът на Службата да бъде освен военнослужещ с висше военно звание, а също така и
цивилен служител води до необходимостта от промяна в Правилника за устройството и
дейността на служба „Военна информация“ (ПУДСВИ) и в Класификатора на длъжностите в
Службата по чл. 56, ал. 1 от ЗВР. Необходимо е да се регламентира определянето на основната
месечна заплата на директора на служба „Военна информация“ в случая, когато същият е
цивилен служител.
В Класификатора е необходимо да се създаде длъжност „директор на служба „Военна
информация“ за цивилен служител, който се назначава с указ на президента на Република
България, и да се определи минимална образователна степен за заеманата длъжност и нивото на
длъжността съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011.
Останалите промени в ПУДСВИ са свързани с прецизирането на разпоредби от него във
връзка с оптимизиране на процесите по ежедневно администриране на дейността в Службата и
синхронизиране на разпоредбите на правилника със Закона за управление и функциониране на
системата за защита на националната сигурност и Закона за защита на класифицираната
информация.
Описаните проблеми не могат да бъдат решени в рамките на съществуващото
законодателство 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?
Извършеният предварителен анализ показа, че посочените промени ще способстват за
привеждането на разпоредбите на ПУДСВИ в съответствие с разпоредбите на нормативните
актове, както и подзаконовите актовете за тяхното прилагане, което ще доведе до оптимизиране
на системата за управление на Службата.
Не са извършвани последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението
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на политиката.
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?
С нормативната промяна се цели създаване на необходимите условия за:
 изпълнение на промяната в ЗВР, свързана с възможността директорът на Службата
да бъде както военнослужещ с висше военно звание, така и цивилен служител;
 синхронизиране на подзаконовата нормативна база с действащата законова
уредба;
 оптимизиране на процесите по ежедневно администриране на дейността и
повишаване на способностите за адекватна реакция на динамично изменящата се среда за
сигурност;
 оптимизиране на функциите на съвещателните органи на директора на Службата.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
-

министъра на отбраната;
служба „Военна информация”;
директора на служба „Военна информация”;
заместник-директорите на служба „Военна информация“ по трудово правоотношение.

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:
1. Вариант 1 „без действие“
При този вариант не се предвижда изменение на Правилника за устройството и дейността
на служба „Военна информация” и Класификатора на длъжностите в служба „Военна
информация“ по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване, приети с Постановление на
Министерския съвет № 170 от 11 юли 2016 г.
2. Вариант 2 „частично действие“
Междинен вариант, при който се предвижда изменение в Класификатора на длъжностите
в служба „Военна информация“ по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване, но не се
предвижда изменение на Правилника за устройството и дейността на служба „Военна
информация”.
3. Вариант 3 за действие
Приемане на изменения в Правилника за устройството и дейността на служба „Военна
информация” и Класификатора на длъжностите в служба „Военна информация“ по чл. 56, ал. 1
от Закона за военното разузнаване, приети с Постановление на Министерския съвет № 170 от 11
юли 2016 г.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие
от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.
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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.
1. Вариант 1 „без действие“
Не се създават условия за прилагане на измененията в Закона за военното разузнаване
(обн. ДВ, бр. 71 от 10.09.2019 г.), които дават възможност директорът на Службата да бъде
цивилен служител. Ще отпадне възможността от синхронизиране на текстове от ПУДСВИ
съгласно действащото законодателство, което ще затрудни процесите по ежедневното
администриране на дейността на Службата.
2. Вариант 2 „частично действие“
При този вариант измененията в ЗВР, които дават възможност директорът на Службата да
бъде освен военнослужещ с висше военно звание, а така също и цивилен служител ще се
осъществят частично. Ще се въведе в Класификатора длъжността „директор на служба „Военна
информация“ за цивилен служител, назначен с указ на президента на Република България с
определени минимална образователна степен за заеманата длъжност и нивото на длъжността
съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011. Ще останат обаче
някои нерешени в нормативната уредба въпроси, които биха затруднили евентуалното
практическо прилагане на промяната в ЗВР и няма да се оптимизира системата за управление на
Службата.
3. Вариант 3 за действие
Ще бъдат създадени необходимите подзаконови регламенти за прилагане на промяната в
ЗВР и ще се оптимизират отделни дейности в СВИ. Без преки икономически, екологически,
социални или финансови негативни последици за идентифицираните заинтересовани страни .
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.
1. Вариант 1 „без действие“
При този вариант няма да се постигнат целите по раздел 2 и няма да настъпят
положителни въздействия за идентифицираните заинтересовани страни.
2. Вариант 2 „частично действие“
При този вариант ще бъдат постигнати частично поставените цели по раздел 2. Ще бъдат
създадени частични условия за прилагане на практика измененията в ЗВР, които дават
възможност директорът на Службата да бъде военнослужещ с висше военно звание или цивилен
служител. Няма да бъдат прецизирани разпоредбите от ПУДСВИ в съответствие с действащото
законодателство, което ще премахне затрудненията в процесите по ежедневното
администриране на дейността на Службата.
3. Вариант 3 за действие
С приемането на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на служба „Военна информация” и Класификатора на длъжностите в служба „Военна

4/6

информация“, приети с Постановление на Министерския съвет № 170 от 11 юли 2016 г., ще се
постигнат в пълен обем поставените цели в раздел 2, а именно:
 изпълнение на промяната в ЗВР, свързана с възможността директорът на Службата
да бъде както военнослужещ с висше военно звание, така и цивилен служител;
 синхронизиране на подзаконовата нормативна база с действащата законова
уредба;
 оптимизиране на процесите по ежедневно администриране на дейността и
повишаване на способностите за адекватна реакция на динамично изменящата се среда за
сигурност;
 оптимизиране на функциите на съвещателните органи на директора на Службата.
7. Потенциални рискове:
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително
възникване на съдебни спорове.
Не са идентифицирани възможни конкретни рискове от приемане на ПМС за изменение и
допълнение на Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация”, приет
с Постановление на Министерския съвет № 170 от 11 юли 2016 г. и Класификатора на
длъжностите в служба „Военна информация“, приет с ПМС № 170 на Министерски
съвет от 2016 г.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
Няма ефект
х
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и
услуги?
Няма да се създават 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
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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.
Най - важните въпроси за обществената консултация са:
В1: Приемането на акта ще способства ли за подобряване изпълнението на поставените
задачи пред служба „Военна информация”;
В2: Какви биха били последиците за служба „Военна информация” от приемането или не
на предлагания проект на акт.
Проектът на ПМС ще се съгласува със заинтересованите министерства и ведомства по
реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
Проектът на ПМС ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на
отбраната и на Портала за обществени консултации за 14 дни съгласно чл. 26, ал. 4, изречение
второ от Закона за нормативните актове. Прилагането на съкратения срок е обусловено от
необходимостта да се обезпечи възможно в най-кратък срок прилагането на промените в Закона
за военното разузнаване (обн. ДВ, бр. 71 от 10.09.2019 г.), които дават възможност на
длъжността „директор на служба „Военна информация“ с указ на президента на Република
България да бъде назначен и цивилен служител
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 връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването
на нормативния акт:
Име и длъжност: полковник Велко Атанасов - и.д. директор на служба „Военна информация“
Дата: __.__.2019 г.
Подпис:
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