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1. Проблем/проблеми за решаване:
Проблем 1: „Липса на длъжност „заместник главен директор на главна дирекция в
Комисията за регулиране на съобщенията“, която е предвидена в закон.
1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното възникване. По възможност посочете числови стойности.

С последните промени в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), обн. ДВ. бр. 20 от 2021 г. е
разширен обхвата на осъществявания контрол от Комисията за регулиране на съобщенията
(КРС), като с оглед на това в закона е предвидена възможността главният директор на главна
дирекция в да бъде подпомаган от заместник главен директор (чл. 28, ал. 4 от ЗЕС). Съгласно
чл. 13, ал. 1 от Закона за администрацията (ЗА) всички длъжности в администрацията се
определят в Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА), който съдържа
длъжностните наименования, разпределението на длъжностите по длъжностни нива,
минималните изисквания и вида на правоотношението, по което се заема всяка длъжност. Към
момента в КДА не е предвидена длъжността „заместник главен директор на главна дирекция в
Комисията за регулиране на съобщенията“. В КРС е изградено и функционира звено – главна
дирекция, която осъществява мониторинг и контрол на съобщенията. Утвърдената численост е
73 щатни бройки. С цел изпълнението на новите правомощия възниква необходимостта от
създаването на длъжност „заместник-директор“.
1.2. 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.).

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 защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на проблема/проблемите.

Наличието на законова разпоредба със задължителен характер – чл. 13, ал. 1 от ЗА изисква да се
направи допълнение в КДА, като се въведе длъжност с наименование „заместник главен
директор на главна дирекция в Комисията за регулиране на съобщенията“, да се определи
длъжностното ниво на тази длъжност в съответствие с критериите, предвидени в Наредбата за

прилагане на КДА, както и да се определят минималните изисквания за образователна степен,
ранг и професионален опит, необходими за заемане на длъжността .
1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока степен или актове от правото на ЕС.

Проектът на Постановление на Министерския съвет не съдържа разпоредби, транспониращи
актове на Европейския съюз.
1.5. 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. Законът за изменение и допълнение на
Закона за електронните съобщения предвижда правомощия на Комисията за регулиране на
съобщенията, които разширяват обхвата на контролираните обществени отношения.
Предвиждането на длъжност заместник главен директор на главна дирекция в Комисията за
регулиране на съобщенията е съобразено със закона и е оправдано с оглед разширените функции
на Комисията.
Предложеното изменение на КДА ще подпомогне организацията на работата и постигането на
по-голяма ефективност на дейността на главната дирекция.
Проблем 2: „Липса на длъжност „заместник-директор на дирекция в Държавна агенция
„Електронно управление“ в Класификатора, която да отговаря на специфичното
приложно поле на тази длъжност“
1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното възникване. По възможност посочете числови стойности.

В Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) едно от трите звена, изпълняващи
дейности и функции в областта на информационните технологии е дирекция „Единен системен
оператор“ (ЕСО). Съгласно чл. 20 от Правилника за дейността, структурата и организацията
на ДАЕУ функциите на дирекцията са свързани с развитието, изграждането, поддръжката,
управлението и киберзащитата на комуникационната и информационна инфраструктура, която
включва Единната електронна съобщителна мрежа, Държавния хибриден частен облак, оптични
кабелни линии и центрове за данни. Дирекцията е с утвърдена численост 125 щатни бройки,
като поради спецификата на дейността има 50 изнесени работни места на територията на цялата
страна. С оглед голямата численост и с цел оптимизиране на процесите по планиране,
организиране, координация и контрол, възниква необходимостта от създаването на длъжност
„заместник-директор“.
1.2. 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.).

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 защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на проблема/проблемите.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за администрацията главните директори на главни дирекции
могат да бъдат подпомагани от заместник главни директори, но наличните в Класификатора
длъжности не могат да бъдат използвани, тъй като в длъжностното наименование е
специфицирано приложното поле на длъжността.
1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока степен или актове от правото на ЕС.

Проектът на Постановление на Министерския съвет не съдържа разпоредби, транспониращи
актове на Европейския съюз.
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1.5. 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:
Цел „Повишаване на ефективността на работа в дейностите на КРС и ДАЕУ“
Целта е оптимизиране на процесите по планиране, организиране, координация и контрол в двете
административни структури.
Посочете определените цели за решаване на проблема/проблемите, по възможно най-конкретен и измерим начин, включително индикативен
график за тяхното постигане. Целите е необходимо да са насочени към решаването на проблема/проблемите и да съответстват на
действащите стратегически документи.

3. Заинтересовани страни:
•
•
•
•

Комисията за регулиране на съобщенията
Държавна агенция „Електронно управление“
Потенциални кандидати за заемането на тези длъжности
Служители с функции по управление на човешките ресурси двете администрации.

Посочете всички потенциални заинтересовани страни/групи заинтересовани страни (в рамките на процеса по извършване на частичната
предварителна частична оценка на въздействието и/или при обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове), върху
които предложенията ще окажат пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени
организации, граждани/техни представители, държавни органи/общини и др.).

4. Варианти на действие. Анализ на въздействията:
4.1. По проблем 1: Липса на длъжност „заместник главен директор на главна дирекция в
Комисията за регулиране на съобщенията“, която да отговаря на разширените
правомощия на комисията в обхвата на мониторинга и контрола на съобщенията
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Вариант 1 „Без действие“:
Описание:
Вариантът „Без действие“ се характеризира с непредприемането на действия, които пряко да
адресират дефинираният проблем. При такъв вариант констатираният проблем ще продължа да
съществува и определената цел няма да бъде постигната. Няма да се изпълни чл. 28, ал. 4 от ЗЕС,
който регламентира, че главният директор на главна дирекция в комисията може да бъде
подпомаган от заместник главен директор. Ще съществуват предпоставки за неефективност и
затруднения при осъществяване на дейностите на КРС.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Не са идентифицирани очаквани положителни икономически, социални или екологични
въздействия вследствие на прилагането на този вариант.
Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Съществуват предпоставки за неуспешно изпълнение на целите на КРС и затруднения в
организационната дейност при осъществяване на мониторинг и контрол на съобщенията.
Специфични въздействия:
Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия.

Въздействия върху малките и средните предприятия:
Актът не засяга МСП.
Административна тежест:
Няма ефект върху административната тежест.
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични
въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат
значителни и кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

Вариант 2 „Въвеждане на длъжност „заместник главен директор на главна дирекция в
Комисията за регулиране на съобщенията“ в Класификатора“:
Описание:
С този вариант на действие ще се въведе длъжността „заместник главен директор на главна
дирекция в Комисията за регулиране на съобщенията“, като бъде създаден ред 32в в
Класификатора:
Заместник главен директор на главна
Ръководно
32в 3
дирекция в Комисията за регулиране магистър
ниво 3В
на съобщенията

V
7
служебно
старши години

С този вариант на действие ще бъде осигурено съответствието на подзаконовата уредба с
настъпилите промени в ЗЕС във връзка с разширяването на дейността по мониторинга и
контрола на съобщенията на комисията.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:

4

Ще се повиши ефикасността на осъществяваните дейности от главна дирекция „Мониторинг и
контрол на съобщенията” и петте териториални звена в Бургас, Варна, Велико Търново, Враца
и Пловдив.
С проекта на акта не се предвиждат допълнителни разходи/ трансфери/ други плащания за
сметка на държавния бюджет. Прилагането на предложените допълнения ще се извършва в
рамките на разходите за персонал по бюджетите на разпоредителите с бюджет за 2021 година и
съответно не изисква осигуряване на допълнителни бюджетни средства.
Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Няма идентифицирани негативни въздействия.
Специфични въздействия:
Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия.

Въздействия върху малките и средните предприятия:
Актът не засяга МСП.
Административна тежест:
Няма ефект върху административната тежест.
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични
въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат
значителни и кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

4.2. По проблем 2: „Липса на длъжност „заместник-директор на дирекция в Държавна
агенция „Електронно управление“ в Класификатора, която да отговаря на специфичното
приложно поле на тази длъжност“
Вариант 1 „Без действие“:
Описание:
При този вариант не се предприемат действия за промяна в Класификатора и това води до
нерешаването на дефинирания проблем и зададената цел.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Не са идентифицирани очаквани положителни икономически, социални или екологични
въздействия вследствие на прилагането на този вариант.
Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
С оглед голямата численост на дирекция „Единен системен оператор“ са възможни затруднения
в организацията на процесите по планиране, координация, контрол и другите функции на
дирекцията, които извършва съгласно чл. 20 от . Правилника за дейността, структурата и
организацията на Държавна агенция „Електронно управление".
Специфични въздействия:
Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия.
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Въздействия върху малките и средните предприятия:
Не са идентифицирани очаквани преки или косвени въздействия върху малките и средните
предприятия вследствие на прилагането на този вариант.

Административна тежест:
Не са идентифицирани очаквани въздействия върху административната тежест вследствие на
прилагането на този вариант.
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични
въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат
значителни и кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

Вариант 2: „Въвеждане на длъжност „заместник- директор на дирекция в Държавна
агенция „Електронно управление“ в Класификатора“:
Описание:
Вариантът се състои в създаване на ред 32г:
32г
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Заместник-директор на дирекция в
Ръководно
Държавна агенция „Електронно магистър
ниво 3В
управление“

V
7
служебно
старши години

Приемането на предложените допълнения в Класификатора ще допринесе за изграждането на
адекватна длъжностна структура, която да осигури успешното изпълнение на целите на
администрацията.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Предприемането на този вариант на действие ще има положителни ефекти върху дейността,
функциите и организацията на работа на ДАЕУ и конкретно за дирекция „Единен системен
оператор“.
Прилагането на предложените допълнения ще се извършва в рамките на разходите за персонал
по бюджетите на разпоредителите с бюджет за 2021 година и съответно не изисква осигуряване
на допълнителни бюджетни средства.
Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Не са идентифицирани очаквани отрицателни икономически, социални или екологични
въздействия.
Специфични въздействия:
Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия.

Въздействия върху малките и средните предприятия:
Не са идентифицирани очаквани преки или косвени въздействия върху малките и средните
предприятия вследствие на прилагането на този вариант.

Административна тежест:
Не са идентифицирани очаквани въздействия върху административната тежест вследствие на
прилагането на този вариант.
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични
въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат
значителни и кои второстепенни.
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1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

5. Сравняване на вариантите:
Степени на изпълнение по критерии: 1) висока; 2) средна; 3) ниска.
5.1. По проблем 1 и 2

Ефекти
вност

Цел: „Повишаване на ефективността на
работа в дейностите на КРС и ДАЕУ“

ниска

висока

Ефикас
ност

Вариант 2

Цел: „Повишаване на ефективността на
работа в дейностите на КРС и ДАЕУ“

ниска

висока

Съгласув
аност

Вариант 1
„Без действие“

Цел: „Повишаване на ефективността на
работа в дейностите на КРС и ДАЕУ“

ниска

висока

1.1. Сравнете вариантите чрез сравняване на ключовите им положителни и отрицателни въздействия.
1.2. Посочете степента, в която вариантите ще изпълнят определените цели, съгласно основните критерии за сравняване на вариантите:
ефективност, чрез която се измерва степента, до която вариантите постигат целите на предложението;
ефикасност, която отразява степента, до която целите могат да бъдат постигнати при определено ниво на ресурсите или при най-малко
разходи;
съгласуваност, която показва степента, до която вариантите съответстват на действащите стратегически документи.

6. Избор на препоръчителен вариант:
По проблем 1:
Вариант 2 „Въвеждане на длъжност „заместник главен директор на главна дирекция в
Комисията за регулиране на съобщенията“
По проблем 2:
Вариант 2: Въвеждане на длъжност „заместник- директор на дирекция в Държавна агенция
„Електронно управление“
Посочете препоръчителните варианти за решаване на поставения проблем/проблеми.

6.1. Промяна в административната тежест за физическите и юридическите лица от
прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми):
Ще се увеличи
Ще се намали
Няма ефект
1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант за решаване на всеки проблем.
1.2. Ако се предвижда въвеждането на такса, представете образуването на нейния размер съгласно Методиката по чл. 7а от Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

6.2. Създават ли се нови/засягат ли се съществуващи регулаторни режими и услуги от
прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми)?
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Да

Не

1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на избрания вариант.
1.2. В случай че се предвижда създаване нов регулаторен режим, посочете неговия вид (за стопанска дейност: лицензионен, регистрационен;
за отделна стелка или действие: разрешителен, уведомителен; удостоверителен и по какъв начин това съответства с постигането на
целите).

6.3. Създават ли се нови регистри от прилагането на препоръчителния вариант
(включително по отделните проблеми)?
Да

Не

Когато отговорът е „Да“, посочете регистрите, които се създават и по какъв начин те ще бъдат интегрирани в общата регистрова
инфраструктура.

6.4. По какъв начин препоръчителният вариант въздейства върху микро-, малките и
средните предприятия (МСП) (включително по отделните проблеми)?
Актът засяга пряко МСП
Актът не засяга МСП
Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант.

6.5. Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант (включително по
отделните проблеми):
Не са идентифицирани.
Посочете възможните рискове от прилагането на препоръчителния вариант, различни от отрицателните въздействия, напр. възникване на
съдебни спорове и др.

7. Консултации:
Проведени са консултации
Посочете основните заинтересовани страни, с които са проведени консултации. Посочете резултатите от консултациите, включително
на ниво ЕС: спорни въпроси, многократно поставяни въпроси и др.

Предстоят обществени консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове

Проектът на Постановление на Министерския съвет за допълнение на КДА ще бъде публикуван
на Портала за обществени консултации в съответствие с изискванията на чл. 26 от Закона за
нормативните актове за срок от 30 дни.
Обобщете най-важните въпроси за обществени консултации. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете
консултационни процедури.

8. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
Да

Не

1.1. Посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 6.2 и 6.3, дали е извършена оценка на
въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
1.2. Изборът трябва да съответства на посоченото в раздел 1, съгласно неговата т. 1.5.

9. Изисква ли се извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието поради
очаквани значителни последици?
Да

Не
(преценка съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за нормативните актове)
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10. Приложения:
Приложете необходимата допълнителна информация и документи.

11. Информационни източници:
1. Класификатор на длъжностите в администрацията
2. Устройствен правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната
администрация
3. Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно
управление"
4. Закон за електронните съобщения
5. Закон за администрацията
Посочете изчерпателен списък на информационните източници, които са послужили за оценка на въздействията на отделните варианти и
при избора на вариант за действие: регистри, бази данни, аналитични материали и др.

12. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
извършването на частичната предварителна оценка на въздействието:
Име и длъжност: Красимир Божанов, директор на дирекция „Модернизация на
администрацията“ в администрацията на Министерския съвет
Дата: …
Подпис: …

9

