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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
Правилникът за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи
(ПУДМВР) е необходимо да бъде приведен в съотвествие с промените в Закона за
Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) осъществени с приетия Закон за изменение и
допълнение на ЗМВР (ЗИДЗМВР) (Обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г.).
С оглед на това, че в ПУДМВР са уредени устройството на МВР, управлението на
структурите на МВР, техните дейности и общата щатна численост на МВР, множество
разпоредби на ПУДМВР следва да се приведат в съответствие с тези промени в ЗМВР, а
други разпоредби по отношение на структурата и организацията на дейността на структурите
на МВР е необходимо да бъдат изменени и допълнени.
В проекта на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за изменение и допълнение на
ПУДМВР е наложително да се уреди следното:
- регламентиране на Националния институт по криминалистика (НИК) и Института по
психология като структури на МВР;
- определяне на устройството на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и
борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ); създававане в ГДЖСОБТ на дирекция „Жандармерия“ и
дирекция „Специални операции и борба с тероризма“, в които да могат да се създават отдели,

сектори, други звена от по-нисък ранг и териториални звена, в зависимост от функциите и
дейността им, които се ръководят от директора на съответната дирекция и не се включват в
структурата на областните дирекции; определяне, че териториалните звена на дирекция
„Жандармерия“ в ГДЖСОБТ са зоналните жандармерийски управления, а в дирекция
„Специални операции и борба с тероризма“ в ГДЖСОБТ могат да се създават териториални
звена СОБТ; създаване на изрично правно основание, че районите на действие на зоналните
жандармерийски управления, както и на създаваните териториални звена СОБТ се определят
със заповед на министъра на вътрешните работи по предложение на директора на ГДЖСОБТ;
- допълнение в сруктурата на дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ с ново
звено, което е национална точка за контакт по линия на „Европейска система за информация
за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) - национално звено ETIAS“;
- промяна на наименованията на научноизследователските и научно-приложни институти в
МВР и определяне на организационната им структура;
- създаване на звено за подпомагане на дейността на главния секретар на МВР;
- определяне на правомощията на ръководителите на териториалните звена на дирекциите в
ГДЖСОБТ;
- регламентиране на функцоналната компетентност на ГДЖСОБТ като специализирана
структура на МВР, както и определяне на дейностите на дирекция „Жандармерия“ и
дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ в ГДЖСОБТ, какато и правомощията
на техните органи;
- допълнение във функциите на дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ с
дейностите, които се изпълняват от национална точка за контакт по линия на „Европейска
система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) - национално звено
ETIAS“;
- допълнение на дейностите на дирекция „Управление на собствеността и социални
дейности“ със създаване на звено „Ведомствена служба по трудова медицина и
ветеринарномедицинска дейност, което да организира и осъществява дейност в МВР
съгласно Закона за здравословните и безопасни условия на труд и актовете по прилагането
му, като провежда държавната ветеринарномедицинска политика в министерството, съгласно
Закона за ветеринарномедицинската дейност, свързана с дейността по осигуряване на
постоянен и превантивен контрол по здравеопазване, идентификация, хуманно отношение
към животните, фуражите и страничните животински продукти;
- допълнение на дейностите на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ с
дейност по оказване на експертна помощ в рамките на своята компетентност, при
специализирани полицейски мероприятия и при извършване на действия по разследване на
престъпления;
- прецизиране и допълнение на дейности на дирекция „Отбранително-мобилизационна
подготовка“;
- изменение и допълнение на функциите на дирекция „Планиране и управление на бюджета“
с дейности по отношение на средства от Европейския съюз и средства по други
международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от
Европейския съюз на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет, както и
регламентиране на осъществяването на контрол на финансовите ресурси, свързани с
управление и изпълнение на проекти и програми, съфинансирани със средства от

Европейските структурни и инвестиционни фондове, или на проекти и програми,
финансирани от други международни финансови институции и донори на министерството и
на структурите на МВР;
- изменение и допълнение на дейности на дирекция „Инспекторат“ по отношение на това да
извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси и на
постъпили сигнали срещу служители на МВР, както и регламентиране на правомощие да
съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения
от страна на служители на МВР, когато е предвидено в закон, и създаване на възможност да
предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на
служебните задължения, както и на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в
МВР и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;
- изменение и допълнение на функции на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“ със задължение да планира и организира професионалната подготовка на
служителите в Академията на МВР, Националния институт по криминалистика, Института
по психология и Центъра за професионално обучение към ГДПБЗН; да организира и
контролира участието на служители в обучения на други национални и чуждестранни
институции, както и да контролира професионалното обучение, да проучва потребностите,
събира, обработва и анализира данни за резултатите от професионалното обучение, а също
така да подпомага министъра на вътрешните работи и главния секретар при упражняване на
правомощията им на дисциплинарно наказващи органи;
- оптимизиране на дейността на министерството, свързана с административното осигуряване
и провеждането на политики;
- измение и допълнение на дейностите на Медицинския институт на МВР със задължение да
осъществява здравен контрол в обектите на МВР, както и да провежда задължителни
хигиенни мерки в обектите на МВР и издаване на предписания при установяване на
нарушения на здравните норми;
- създаване на изрична разпоредба, че НИК е структура на МВР, която осъществява
дейностите по чл. 50а, ал. 1 от ЗМВР, както и че НИК членува в Европейската мрежа на
криминалистичните институти (ENFSI) и поддържа връзки със сродни институти, висши
учебни заведения и други организации в страната и в чужбина;
- изменения и допълнения в Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с
Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. и в Наредбата за прилагане на
Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 на
Министерския съвет от 2012 г. в резултат от промените в ПУДМВР.
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.).
Необходимо е ПУДМВР да бъде приведен в съотвествие с промените в ЗМВР осъществени с
приетия ЗИДЗМВР (Обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г.), поради което са необходими изменения и
допълнения на нормативния акт - ПУДМВР.

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 нормативния акт не е извършвана.
2. Цели: Приемане на проект Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на
вътрешните работи
- Цели се ПУДМВР да бъде приведен в съотвествие с промените в ЗМВР осъществени с
приетия ЗИДЗМВР (Обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г.)
- Цели се да бъдат подобрени разпоредбите в ПУДМВР по устройството и организацията на
дейността на структурите на МВР.
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:
- структурите на Министерството на вътрешните работи;
- служителите на Министерството на вътрешните работи;
- държавни и общински структури;
- европейски и международни организации;
- обществени и неправителствени организации;
- граждани.
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:
Вариант 0. Без действие: Неприемане на проект на Постановление за изменение и
допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на
вътрешните работи.
Правилникът за устройството и дейността на МВР няма да бъде приведен в съотвествие с
промените в ЗМВР осъществени с приетия ЗИДЗМВР (Обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г.), като
- няма да се регламентират Националният институт по криминалистика (НИК) и Институтът
по психология като структури на МВР;
- няма да се определи устройството на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции
и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ); няма да се създаде в ГДЖСОБТ дирекция „Жандармерия“
и дирекция „Специални операции и борба с тероризма“, в които да могат да се създават
отдели, сектори, други звена от по-нисък ранг и териториални звена, в зависимост от

функциите и дейността им, които се ръководят от директора на съответната дирекция и не се
включват в структурата на областните дирекции; няма да се определи, че териториалните
звена на дирекция „Жандармерия“ в ГДЖСОБТ са зоналните жандармерийски управления, а
в дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ в ГДЖСОБТ няма да могат да се
създават териториални звена СОБТ; няма да се създаде изрично правно основание, че
районите на действие на зоналните жандармерийски управления, както и на създаваните
териториални звена СОБТ се определят със заповед на министъра на вътрешните работи по
предложение на директора на ГДЖСОБТ;
- няма да извърши допълнение в сруктурата на дирекция „Международно оперативно
сътрудничество“ с ново звено, което е национална точка за контакт по линия на „Европейска
система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) - национално звено
ETIAS“;
- няма да се променят наименованията на научноизследователските и научно-приложни
институти в МВР и няма да се определи организационната им структура;
- няма да се създаде звено за подпомагане на дейността на главния секретар на МВР;
- няма да се определят правомощията на ръководителите на териториалните звена на
дирекциите в ГДЖСОБТ;
- няма да се регламентира функцоналната компетентност на ГДЖСОБТ като специализирана
структура на МВР, както и няма да се определят дейностите на дирекция „Жандармерия“ и
дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ в ГДЖСОБТ, какато и правомощията
на техните органи;
- няма да се направи допълнение във функциите на дирекция „Международно оперативно
сътрудничество“ с дейностите, които се изпълняват от национална точка за контакт по линия
на „Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) национално звено ETIAS“;
- няма да се допълнят дейностите на дирекция „Управление на собствеността и социални
дейности“ със създаване на звено „Ведомствена служба по трудова медицина и
ветеринарномедицинска дейност, което да организира и осъществява дейност в МВР
съгласно Закона за здравословните и безопасни условия на труд и актовете по прилагането
му, като провежда държавната ветеринарномедицинска политика в министерството, съгласно
Закона за ветеринарномедицинската дейност, свързана с дейността по осигуряване на
постоянен и превантивен контрол по здравеопазване, идентификация, хуманно отношение
към животните, фуражите и страничните животински продукти;
- няма да се направи допълнение на дейностите на дирекция „Комуникационни и
информационни системи“ с дейност по оказване на експертна помощ в рамките на своята
компетентност, при специализирани полицейски мероприятия и при извършване на действия
по разследване на престъпления;
- няма да се прецизират и допълнят дейности на дирекция „Отбранително-мобилизационна
подготовка“;
- няма да се изменят и допълнят функциите на дирекция „Планиране и управление на
бюджета“ с дейности по отношение на средства от Европейския съюз и средства по други
международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от
Европейския съюз на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет, както и
няма да се регламентира осъществяването на контрол на финансовите ресурси, свързани с

управление и изпълнение на проекти и програми, съфинансирани със средства от
Европейските структурни и инвестиционни фондове, или на проекти и програми,
финансирани от други международни финансови институции и донори на министерството и
на структурите на МВР;
- няма да се изменят и допълнят дейности на дирекция „Инспекторат“ по отношение на това
да извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси и на
постъпили сигнали срещу служители на МВР, както и няма да й се регламентира правомощие
да съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани
нарушения от страна на служители на МВР, когато е предвидено в закон, и няма да се
създаде възможност да предлага образуване на дисциплинарно производство при
констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Етичния кодекс за поведение
на държавните служители в МВР и Кодекса за поведение на служителите в държавната
администрация;
- няма да се изменят и допълнят функции на Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ със задължение да планира и организира професионалната
подготовка на служителите в Академията на МВР, Националния институт по
криминалистика, Института по психология и Центъра за професионално обучение към
ГДПБЗН; да организира и контролира участието на служители в обучения на други
национални и чуждестранни институции, както и да контролира професионалното обучение,
да проучва потребностите, събира, обработва и анализира данни за резултатите от
професионалното обучение, а също така да подпомага министъра на вътрешните работи и
главния секретар при упражняване на правомощията им на дисциплинарно наказващи
органи;
- няма да се оптимизира дейността на министерството, свързана с административното
осигуряване и провеждането на политики;
- няма да се изменят и допълнят дейностите на Медицинския институт на МВР със
задължение да осъществява здравен контрол в обектите на МВР, както и да провежда
задължителни хигиенни мерки в обектите на МВР и издаване на предписания при
установяване на нарушения на здравните норми;
- няма да се създаде изрична разпоредба, че НИК е структура на МВР, която осъществява
дейностите по чл. 50а, ал. 1 от ЗМВР, както и че НИК членува в Европейската мрежа на
криминалистичните институти (ENFSI) и поддържа връзки със сродни институти, висши
учебни заведения и други организации в страната и в чужбина;
- няма да се направят изменения и допълнения в Класификатора на длъжностите в
администрацията, приет с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. и в
Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с
Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. в резултат от промените в ПУДМВР.
Вариант 1. Приемане на проект на Постановление за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.
Правилникът за устройството и дейността на МВР ще бъде приведен в съотвествие с
промените в ЗМВР осъществени с приетия ЗИДЗМВР (Обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г.), като
- ще се регламентират Националният институт по криминалистика (НИК) и Институтът по

психология като структури на МВР;
- ще се определи устройството на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и
борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ); ще се създаде в ГДЖСОБТ дирекция „Жандармерия“ и
дирекция „Специални операции и борба с тероризма“, в които да могат да се създават отдели,
сектори, други звена от по-нисък ранг и териториални звена, в зависимост от функциите и
дейността им, които се ръководят от директора на съответната дирекция и не се включват в
структурата на областните дирекции; ще се определи, че териториалните звена на дирекция
„Жандармерия“ в ГДЖСОБТ са зоналните жандармерийски управления, а в дирекция
„Специални операции и борба с тероризма“ в ГДЖСОБТ ще могат да се създават
териториални звена СОБТ; ще се създаде изрично правно основание, че районите на действие
на зоналните жандармерийски управления, както и на създаваните териториални звена СОБТ
се определят със заповед на министъра на вътрешните работи по предложение на директора
на ГДЖСОБТ;
- ще извърши допълнение в сруктурата на дирекция „Международно оперативно
сътрудничество“ с ново звено, което е национална точка за контакт по линия на „Европейска
система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)” - национално звено
ETIAS. За създаване на новото звено няма да бъде необходимо увеличаване на определената
обща щатна численост на министерството. За създаването на звеното не са необходими
допълнителни разходи/трансфери и други плащания. Съгласно Регламент (ЕС) 2018/1240 на
Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 2018 година за създаване на Европейска
система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на
регламенти (ЕС) № 1077/2011, (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/1624 и (ЕС)
2017/2226 (Регламент 2018/1240), за всяко заявление за пътуване, заявителят следва да
заплаща такса за разрешение за пътуване в размер на 7 евро. Съгласно параграф 65 от
Преамбюла на Регламент 2018/1240 приходите, генерирани от плащането на такси за
разрешения за пътувания, следва да се използват целево за покриване на текущите разходи за
функционирането и поддръжката на информационната система ETIAS и националните звена
ETIAS. Съгласно чл. 85, параграф 1 от Регламент 2018/1240, разходите, направени във връзка
с разработването на информационната система на ETIAS, интегрирането на съществуващата
национална гранична инфраструктура и свързването с националния единен интерфейс, във
връзка с хостинга на националния единен интерфейс и създаването на централното звено на
ETIAS и националните звена на ETIAS се поемат от общия бюджет на Съюза;
- ще се променят наименованията на научноизследователските и научно-приложни институти
в МВР и ще се определи организационната им структура;
- ще се създаде звено за подпомагане на дейността на главния секретар на МВР. За създаване
на звеното няма да бъде необходимо увеличаване на определената обща щатна численост на
министерството. За създаването на звеното не са необходими допълнителни
разходи/трансфери и други плащания. Разходите, свързани със създаването на новото звено
ще се осигурят в рамките на одобрения бюджет на Министерството на вътрешните работи за
съответната година;
- ще се определят правомощията на ръководителите на териториалните звена на дирекциите в
ГДЖСОБТ;
- ще се регламентира функцоналната компетентност на ГДЖСОБТ като специализирана
структура на МВР, както и ще се определят дейностите на дирекция „Жандармерия“ и

дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ в ГДЖСОБТ, какато и правомощията
на техните органи;
- ще се направи допълнение във функциите на дирекция „Международно оперативно
сътрудничество“ с дейностите, които се изпълняват от национална точка за контакт по линия
на „Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) национално звено ETIAS“;
- ще се допълнят дейностите на дирекция „Управление на собствеността и социални
дейности“ със създаване на звено „Ведомствена служба по трудова медицина и
ветеринарномедицинска дейност, което да организира и осъществява дейност в МВР
съгласно Закона за здравословните и безопасни условия на труд и актовете по прилагането
му, като провежда държавната ветеринарномедицинска политика в министерството, съгласно
Закона за ветеринарномедицинската дейност, свързана с дейността по осигуряване на
постоянен и превантивен контрол по здравеопазване, идентификация, хуманно отношение
към животните, фуражите и страничните животински продукти;
- ще се направи допълнение на дейностите на дирекция „Комуникационни и информационни
системи“ с дейност по оказване на експертна помощ в рамките на своята компетентност, при
специализирани полицейски мероприятия и при извършване на действия по разследване на
престъпления;
- ще се прецизират и допълнят дейности на дирекция „Отбранително-мобилизационна
подготовка“;
- ще се изменят и допълнят функциите на дирекция „Планиране и управление на бюджета“ с
дейности по отношение на средства от Европейския съюз и средства по други международни
програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския
съюз на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет, както и ще се
регламентира осъществяването на контрол на финансовите ресурси, свързани с управление и
изпълнение на проекти и програми, съфинансирани със средства от Европейските структурни
и инвестиционни фондове, или на проекти и програми, финансирани от други международни
финансови институции и донори на министерството и на структурите на МВР;
- ще се изменят и допълнят дейности на дирекция „Инспекторат“ по отношение на това да
извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси и на
постъпили сигнали срещу служители на МВР, както и ще й се регламентира правомощие да
съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения
от страна на служители на МВР, когато е предвидено в закон, и ще се създаде възможност да
предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на
служебните задължения, както и на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в
МВР и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;
- ще се изменят и допълнят функции на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ със задължение да планира и организира професионалната подготовка на
служителите в Академията на МВР, Националния институт по криминалистика, Института
по психология и Центъра за професионално обучение към ГДПБЗН; да организира и
контролира участието на служители в обучения на други национални и чуждестранни
институции, както и да контролира професионалното обучение, да проучва потребностите,
събира, обработва и анализира данни за резултатите от професионалното обучение, а също
така да подпомага министъра на вътрешните работи и главния секретар при упражняване на

правомощията им на дисциплинарно наказващи органи;
- ще се оптимизира дейността на министерството, свързана с административното осигуряване
и провеждането на политики;
- ще се изменят и допълнят дейностите на Медицинския институт на МВР със задължение да
осъществява здравен контрол в обектите на МВР, както и да провежда задължителни
хигиенни мерки в обектите на МВР и издаване на предписания при установяване на
нарушения на здравните норми;
- ще се създаде изрична разпоредба, че НИК е структура на МВР, която осъществява
дейностите по чл. 50а, ал. 1 от ЗМВР, както и че НИК членува в Европейската мрежа на
криминалистичните институти (ENFSI) и поддържа връзки със сродни институти, висши
учебни заведения и други организации в страната и в чужбина;
- ще се направят изменения и допълнения в Класификатора на длъжностите в
администрацията, приет с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. и в
Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с
Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. в резултат от промените в ПУДМВР.
В резултат от промените, приети със ЗИДЗМВР, отпада необходимостта от длъжностите
директор и заместник-директор, предвидени в КДА за НИК и ИП. Специализираният отряд за
борба с тероризма от самостоятелна структура по чл. 37, ал. 1 от ЗМВР става част от
структурата на ГДЖСОБТ, поради което отпада необходимостта от конкретизиране на
длъжностите, за държавни служители със статут по ЗДСл, прилагани в отряда. Разпоредбите
на НПКДА ще се приведат в съответствие с измененията в чл. 38 от ЗМВР, с който се
регламентира създаването на главните дирекции в МВР. Предвижда се възможност
длъжността системен администратор да се прилага и в Главна дирекция „Борба с
организираната престъпност“.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „без действие“.
5. Негативни въздействия:
Вариант 0. Без действие: Неприемане на проект на Постановление за изменение и
допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на
вътрешните работи.
При този вариант ще има изцяло негативно въздействие.
Правилникът за устройството и дейността на МВР няма да бъде приведен в съотвествие с
промените в ЗМВР осъществени с приетия ЗИДЗМВР (Обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г.), като
- няма да се регламентират Националният институт по криминалистика (НИК) и Институтът
по психология като структури на МВР;
- няма да се определи устройството на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции
и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ); няма да се създаде в ГДЖСОБТ дирекция „Жандармерия“
и дирекция „Специални операции и борба с тероризма“, в които да могат да се създават
отдели, сектори, други звена от по-нисък ранг и териториални звена, в зависимост от
функциите и дейността им, които се ръководят от директора на съответната дирекция и не се
включват в структурата на областните дирекции; няма да се определи, че териториалните

звена на дирекция „Жандармерия“ в ГДЖСОБТ са зоналните жандармерийски управления, а
в дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ в ГДЖСОБТ няма да могат да се
създават териториални звена СОБТ; няма да се създаде изрично правно основание, че
районите на действие на зоналните жандармерийски управления, както и на създаваните
териториални звена СОБТ се определят със заповед на министъра на вътрешните работи по
предложение на директора на ГДЖСОБТ;
- няма да извърши допълнение в сруктурата на дирекция „Международно оперативно
сътрудничество“ с ново звено, което е национална точка за контакт по линия на „Европейска
система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) - национално звено
ETIAS“;
- няма да се променят наименованията на научноизследователските и научно-приложни
институти в МВР и няма да се определи организационната им структура;
- няма да се създаде звено за подпомагане на дейността на главния секретар на МВР;
- няма да се определят правомощията на ръководителите на териториалните звена на
дирекциите в ГДЖСОБТ;
- няма да се регламентира функцоналната компетентност на ГДЖСОБТ като специализирана
структура на МВР, както и няма да се определят дейностите на дирекция „Жандармерия“ и
дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ в ГДЖСОБТ, какато и правомощията
на техните органи;
- няма да се направи допълнение във функциите на дирекция „Международно оперативно
сътрудничество“ с дейностите, които се изпълняват от национална точка за контакт по линия
на „Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) национално звено ETIAS“;
- няма да се допълнят дейностите на дирекция „Управление на собствеността и социални
дейности“ със създаване на звено „Ведомствена служба по трудова медицина и
ветеринарномедицинска дейност, което да организира и осъществява дейност в МВР
съгласно Закона за здравословните и безопасни условия на труд и актовете по прилагането
му, като провежда държавната ветеринарномедицинска политика в министерството, съгласно
Закона за ветеринарномедицинската дейност, свързана с дейността по осигуряване на
постоянен и превантивен контрол по здравеопазване, идентификация, хуманно отношение
към животните, фуражите и страничните животински продукти;
- няма да се направи допълнение на дейностите на дирекция „Комуникационни и
информационни системи“ с дейност по оказване на експертна помощ в рамките на своята
компетентност, при специализирани полицейски мероприятия и при извършване на действия
по разследване на престъпления;
- няма да се прецизират и допълнят дейности на дирекция „Отбранително-мобилизационна
подготовка“;
- няма да се изменят и допълнят функциите на дирекция „Планиране и управление на
бюджета“ с дейности по отношение на средства от Европейския съюз и средства по други
международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от
Европейския съюз на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет, както и
няма да се регламентира осъществяването на контрол на финансовите ресурси, свързани с
управление и изпълнение на проекти и програми, съфинансирани със средства от
Европейските структурни и инвестиционни фондове, или на проекти и програми,

финансирани от други международни финансови институции и донори на министерството и
на структурите на МВР;
- няма да се изменят и допълнят дейности на дирекция „Инспекторат“ по отношение на това
да извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси и на
постъпили сигнали срещу служители на МВР, както и няма да й се регламентира правомощие
да съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани
нарушения от страна на служители на МВР, когато е предвидено в закон, и няма да се
създаде възможност да предлага образуване на дисциплинарно производство при
констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Етичния кодекс за поведение
на държавните служители в МВР и Кодекса за поведение на служителите в държавната
администрация;
- няма да се изменят и допълнят функции на Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ със задължение да планира и организира професионалната
подготовка на служителите в Академията на МВР, Националния институт по
криминалистика, Института по психология и Центъра за професионално обучение към
ГДПБЗН; да организира и контролира участието на служители в обучения на други
национални и чуждестранни институции, както и да контролира професионалното обучение,
да проучва потребностите, събира, обработва и анализира данни за резултатите от
професионалното обучение, а също така да подпомага министъра на вътрешните работи и
главния секретар при упражняване на правомощията им на дисциплинарно наказващи
органи;
- няма да се оптимизира дейността на министерството, свързана с административното
осигуряване и провеждането на политики;
- няма да се изменят и допълнят дейностите на Медицинския институт на МВР със
задължение да осъществява здравен контрол в обектите на МВР, както и да провежда
задължителни хигиенни мерки в обектите на МВР и издаване на предписания при
установяване на нарушения на здравните норми;
- няма да се създаде изрична разпоредба, че НИК е структура на МВР, която осъществява
дейностите по чл. 50а, ал. 1 от ЗМВР, както и че НИК членува в Европейската мрежа на
криминалистичните институти (ENFSI) и поддържа връзки със сродни институти, висши
учебни заведения и други организации в страната и в чужбина;
- няма да се направят изменения и допълнения в Класификатора на длъжностите в
администрацията, приет с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. и в
Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с
Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. в резултат от промените в ПУДМВР.
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 проект на Постановление за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

При този вариант няма да има негативни въздействия. Ще се извършат необходимите
промени в Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните
работи.
Икономически негативни въздействия: не може да има.
Социални негативни въздействия: не може да има.
Екологични негативни въздействия: не може да има.
6. Положителни въздействия:
Вариант 0. Без действие: Неприемане на проект на Постановление за изменение и
допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на
вътрешните работи.
При този вариант не може да се постигне положително въздействие.
Вариант 1. Приемане на проект на Постановление за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.
При този вариант ще се извършат необходимите нормативни промени в Правилника за
устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.
Правилникът за устройството и дейността на МВР ще бъде приведен в съотвествие с
промените в ЗМВР осъществени с приетия ЗИДЗМВР (Обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г.), като
- ще се регламентират Националният институт по криминалистика (НИК) и Институтът по
психология като структури на МВР;
- ще се определи устройството на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и
борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ); ще се създаде в ГДЖСОБТ дирекция „Жандармерия“ и
дирекция „Специални операции и борба с тероризма“, в които да могат да се създават отдели,
сектори, други звена от по-нисък ранг и териториални звена, в зависимост от функциите и
дейността им, които се ръководят от директора на съответната дирекция и не се включват в
структурата на областните дирекции; ще се определи, че териториалните звена на дирекция
„Жандармерия“ в ГДЖСОБТ са зоналните жандармерийски управления, а в дирекция
„Специални операции и борба с тероризма“ в ГДЖСОБТ ще могат да се създават
териториални звена СОБТ; ще се създаде изрично правно основание, че районите на действие
на зоналните жандармерийски управления, както и на създаваните териториални звена СОБТ
се определят със заповед на министъра на вътрешните работи по предложение на директора
на ГДЖСОБТ;
- ще извърши допълнение в сруктурата на дирекция „Международно оперативно
сътрудничество“ с ново звено, което е национална точка за контакт по линия на „Европейска
система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) - национално звено
ETIAS“;

- ще се променят наименованията на научноизследователските и научно-приложни институти
в МВР и ще се определи организационната им структура;
- ще се създаде звено за подпомагане на дейността на главния секретар на МВР;
- ще се определят правомощията на ръководителите на териториалните звена на дирекциите в
ГДЖСОБТ;
- ще се регламентира функцоналната компетентност на ГДЖСОБТ като специализирана
структура на МВР, както и ще се определят дейностите на дирекция „Жандармерия“ и
дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ в ГДЖСОБТ, какато и правомощията
на техните органи;
- ще се направи допълнение във функциите на дирекция „Международно оперативно
сътрудничество“ с дейностите, които се изпълняват от национална точка за контакт по линия
на „Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) национално звено ETIAS“;
- ще се допълнят дейностите на дирекция „Управление на собствеността и социални
дейности“ със създаване на звено „Ведомствена служба по трудова медицина и
ветеринарномедицинска дейност, което да организира и осъществява дейност в МВР
съгласно Закона за здравословните и безопасни условия на труд и актовете по прилагането
му, като провежда държавната ветеринарномедицинска политика в министерството, съгласно
Закона за ветеринарномедицинската дейност, свързана с дейността по осигуряване на
постоянен и превантивен контрол по здравеопазване, идентификация, хуманно отношение
към животните, фуражите и страничните животински продукти;
- ще се направи допълнение на дейностите на дирекция „Комуникационни и информационни
системи“ с дейност по оказване на експертна помощ в рамките на своята компетентност, при
специализирани полицейски мероприятия и при извършване на действия по разследване на
престъпления;
- ще се прецизират и допълнят дейности на дирекция „Отбранително-мобилизационна
подготовка“;
- ще се изменят и допълнят функциите на дирекция „Планиране и управление на бюджета“ с
дейности по отношение на средства от Европейския съюз и средства по други международни
програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския
съюз на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет, както и ще се
регламентира осъществяването на контрол на финансовите ресурси, свързани с управление и
изпълнение на проекти и програми, съфинансирани със средства от Европейските структурни
и инвестиционни фондове, или на проекти и програми, финансирани от други международни
финансови институции и донори на министерството и на структурите на МВР;
- ще се изменят и допълнят дейности на дирекция „Инспекторат“ по отношение на това да
извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси и на
постъпили сигнали срещу служители на МВР, както и ще й се регламентира правомощие да
съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения
от страна на служители на МВР, когато е предвидено в закон, и ще се създаде възможност да
предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на
служебните задължения, както и на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в
МВР и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;
- ще се изменят и допълнят функции на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на

населението“ със задължение да планира и организира професионалната подготовка на
служителите в Академията на МВР, Националния институт по криминалистика, Института
по психология и Центъра за професионално обучение към ГДПБЗН; да организира и
контролира участието на служители в обучения на други национални и чуждестранни
институции, както и да контролира професионалното обучение, да проучва потребностите,
събира, обработва и анализира данни за резултатите от професионалното обучение, а също
така да подпомага министъра на вътрешните работи и главния секретар при упражняване на
правомощията им на дисциплинарно наказващи органи;
- ще се оптимизира дейността на министерството, свързана с административното осигуряване
и провеждането на политики;
- ще се изменят и допълнят дейностите на Медицинския институт на МВР със задължение да
осъществява здравен контрол в обектите на МВР, както и да провежда задължителни
хигиенни мерки в обектите на МВР и издаване на предписания при установяване на
нарушения на здравните норми;
- ще се създаде изрична разпоредба, че НИК е структура на МВР, която осъществява
дейностите по чл. 50а, ал. 1 от ЗМВР, както и че НИК членува в Европейската мрежа на
криминалистичните институти (ENFSI) и поддържа връзки със сродни институти, висши
учебни заведения и други организации в страната и в чужбина;
- ще се направят изменения и допълнения в Класификатора на длъжностите в
администрацията, приет с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. и в
Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с
Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. в резултат от промените в ПУДМВР.
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:
Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 1. Приемане на
проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на Министерството на вътрешните работи .
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?

Проектът на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на Министерството на вътрешните работи не съдържа разпоредби, свързани с
въвеждане на регулаторни режими.
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
v Актът не засяга МСП
Няма ефект.

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

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.
Необходимите документи по проекта на Постановление за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи ще бъдат
публикувани на Портала за обществени консултации на Министерския съвет и на интернет
страницата на МВР в съответствие с чл. 26 от Закона за нормативните актове за срок от 14
дни. Определянето на този по-кратък срок за провеждане на обществени консултации се
налага поради това, че с ПУДМВР следва да бъдат определени дейностите и
организационната структура на ГДЖСОБТ, както и да бъде регламентирана
организационната структура на НИК и на Института по психология. От съществено значение
за националнат сигурност на страната е с необходимата бързина да бъдат създадени дирекция
„Жандармерия“, териториалните звена „Жандармерия“ и дирекция „Специални операции и
борба с тероризма“, като се определят и правомощията на техните органи.
Документите по проекта на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за
устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи ще се съгласуват по реда
на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
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: Росица Грудева, директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“ МВР
Дата: 09.10.2020 г.
Подпис:

