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1. Проблем/проблеми за решаване:
Проблем 1 „Несъответствие на Устройствения правилник на Министерството на
електронното управление с правомощията на министъра на електронното управление,
възложени му с изменения и допълнен Закон за електронното управление“
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите,
които обосновават нормативната промяна
С решение на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република
България от 13.12.2021 г. обн. ДВ брой 106/ 2021 г. се избра министър на електронното управление,
който следва да ръководи отделно министерство. В т. 4 от решението е посочено, че се създава
Министерство на електронното управление. Включването на министъра на електронното
управление в състава на Министерския съвет е отразено в Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, изменен и допълнен с Постановление № 437
на Министерския съвет от 14 декември 2021 г.
Със своето решение, прието на 13 декември 2021 г., Народното събрание възлага на Министерския
съвет в едномесечен срок да уреди всички правоотношения във връзка със създаването и
преобразуването на министерства, включително функциите им. С оглед на необходимостта от
бързото създаване на администрация, която да подпомага министъра на електронното управление,
с Постановление № 12 на Министерския съвет от 4 февруари 2022 г. беше приет Устройствен

правилник на Министерството на електронното управление (МЕУ). Този устройствен правилник
беше съобразен с действащата към момента н приемането му нормативна уредба. Поради това в
него не присъстват основните правомощия на министъра на електронното управление съгласно
Закона за електронното управление (ЗЕУ), Закона за киберсигурност (ЗКС) и други закони. В него
са регламентирани основни координационни функции по отношение на дейностите, които
съгласно действащия към м. февруари 2022 г. ЗЕУ се изпълняват от председателя на Държавна
агенция „Електронно управление“.
Същевременно, съгласно цитираното решение на Народното събрание за приемане на структура
на Министерския съвет на Република България от 13.12.2021 г. обн. ДВ брой 106/ 2021 г. към МЕУ
преминава дирекция „Информационни технологии“ от Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията. Тази промяна не е отразена в действащия
Устройствен правилник на МЕУ, отново поради необходимостта от изменение на нормативната
уредба с оглед прехвърляне на правомощията по осъществяване на политиката за развитие на
информационните технологии и на информационното общество към министъра на електронното
управление.
На 22 февруари 2022 г. влезе в сила приетият от Народното събрание Закон за изменение и
допълнение на Закона за електронното управление (ЗИД на ЗЕУ), с който:
1. се закрива Държавна агенция „Електронно управление“;
2. се регламентират правомощията на министъра на електронното управление при провеждане на
държавната политика в областта на електронното управление и в областта на информационното
общество и информационните технологии;
3. се правят изменения в Закона за къберсигурност, с които се регламентират правомощията на
министъра на електронното управление по осъществяването на политиката за мрежова и
информационна сигурност;
4. във всички останали нормативни актове, където е рагламентирана дейността на ДАЕУ се правят
следните промени: „Държавна агенция „Електронно управление“ се заменя с „Министерство на
електронното управление“, „председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ се
заменят съответно с „министъра на електронното управление“, „Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и
съобщенията“.
Настоящият Устройствен правилник на МЕУ не е съобразен с посочените изменения,
включително по отношение на преминаването на дирекция „Информационни технологии“ от
Министерството на транспорта и съобщенията към МЕУ.
Предвид горното е необходима промяна във функциите и разпределението им между отделните
дирекции на Министерството. В допълнение, настоящият числен състав на МЕУ(66 щатни бройки)
е крайно недостатъчен за осъществяването на всички функции, които следва да преминат към
Министерството.
След приемането на ЗИД на ЗЕУ с Решение № 97 на МС от 25 февруари 2022 г. се създава
ликвидационна комисия за уреждане на правоотношенията във връзка със закриването на
Държавна агенция „Електронно управление“, която в тримесечен срок от нейното назначаване:
а) организира дейностите по съхраняване и стопанисване на движимото и недвижимото
имущество и архива на Държавна агенция „Електронно управление“;
б) оформя счетоводните документи, касаещи разходите на Държавна агенция „Електронно
управление“;
в) урежда въпросите, свързани с имуществото, правата и задълженията на закритата Държавна
агенция „Електронно управление“, и изготвя финансови отчети и ликвидационен баланс;
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г) изготвя протоколи - описи на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени за
управление на закритата Държавна агенция „Електронно управление“;
д) организира предаването на архива и ведомостите за заплати на закритата Държавна агенция
„Електронно управление“ на Министерството на електронното управление;
е) предприема действия по закриване на сметки на Държавна агенция „Електронно управление“
по приложимия за бюджетните организации ред;
ж) извършва и други необходими дейности, свързани с ликвидацията.
Председателят на ликвидационната комисия упражнява правата на орган по назначаването по
смисъла на Закона за държавния служител, съответно на работодател по смисъла на Кодекса на
труда, по отношение на служителите в Държавна агенция „Електронно управление”.
За да може да завърши работата по ликвидацията на ДАЕУ и да бъдат уредени правоотношенията
по отношение на закритата Агенция, е необходимо да бъде приет нов Устройствен правилник на
МЕУ.
Проблем 2 „Липса на необходимия капацитет и ресурс за изпълнение на оперативните
функции, свързани с наблюдението и поддръжката на хоризонталните системи, споделените
ресурси и инфраструктурата на електронното управление, както и наблюдението и
реакцията при инциденти с мрежовата и информационна сигурност“
Със ЗИД на ЗЕУ на министъра на електронното управление са възложени редица правомощия,
свързани с развитие на политиките за електронно управление и мрежова и информационна
сигурност. Тези правомощия включват и редица дейности, свързани с изграждането, развитието и
наблюдението на ключови системи и ресурси на електронното управление, включително развитие
и поддръжка на информационни системи и регистри; прилагане на процедури за обслужване на
потребители, управление на инциденти и проблеми; служебен обмен на данни между регистри в
държавната администрация; оперативна съвместимост; поддръжка и развитие на Единния портал
за достъп до електронни услуги; администриране на хоризонталните и централни системи и
компоненти от архитектурата на електронното управление и съблюдаване качеството на
обслужване; изграждане, експлоатиране, поддръжка и администриране на комуникационно –
информационната инфраструктура (КИИ) и осигуряване на нейната защита; осигуряване на
комуникационни услуги за целите на оповестяване и осигуряване на предвидените електронни
съобщения при привеждане в готовност за работа при бедствия, „извънредно положение“, „военно
положение“ или „положение на война“; оказване на помощ на място при инциденти, свързани с
мрежовата и информационната сигурност; изграждане, поддръжка и експлоатация на
Съобщителните обекти със специално предназначение (СОСП) – част от инфраструктурата на
Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация, и за нуждите на
националната сигурност; наблюдение и реакция при инциденти с мрежовата и информационна
сигурност.
Поддръжката и развитието на тези системи и услуги, наблюдение и реакция при инциденти с
мрежовата и информационна сигурност са ключови за електронното управление и за мрежовата и
информационна сигурност на държавата. Със закриването на ДАЕУ е необходимо да бъде
изградена необходимата структура, която ефективно да осъществява тези дейности, както и да
бъдат осигурени необходимите финансови, технически и човешки ресурси.
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.).
Настоящата структура, функции и числен състав на МЕУ не отговарят на действащото
законодателство и не покриват правомощията на министъра на електронното управление, дадени
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му със ЗЕУ, ЗКС и други закони (ЗИД на ЗЕУ, в сила от 22.02.2022 г.). Поради това в рамките на
действащия Устройствен правилник Министерството на може да изпълнява ролята си на
администрация, подпомагаща министъра на електронното управление при изпълнение на неговите
правомощия и съответно не може да извършва ефективно дейността си.
В рамките на съществуващото законодателство не може да бъде разрешен и въпросът с липсата на
структура, която да отговаря за оперативните дейности по поддръжката и развитие на ресурсите
на електронното управление, и по-конкретно споделените ресурси, хоризонталните компоненти
на електронното управление и оперативната дейност.
1.3. Посочете защо
проблема/проблемите.

действащата

нормативна

рамка

не

позволява

решаване

на

Проблемът не може да се реши без уреждането на тези въпроси в подзаконов
нормативен акт, тъй като по същество те засягат обществени отношения, свързани с възлагане на
функции и задачи, управление на имущество, правоотношения с работници и служители, както и
бюджетни въпроси. Той може да бъде решен единствено чрез:
1) приемане на нов Устройствен правилник на Министерството на електронното управление, в
който да бъдат регламентирани правомощията на министъра на електронното управление
съгласно изменената нормативна уредба;
2) създаване на Агенция „Инфраструктура на електронното управление“ и приемане на
Устройствен правилник на Агенцията.
В изпълнение на § 16, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за администрацията от 28.09.2018 г., съгласно която общата численост на
персонала на администрацията на изпълнителната власт не може да бъде увеличавана, щатните
бройки за посочената в акта численост на служителите в Министерството на електронното
управление (244 щатни бройки) и на служителите в Агенция „Инфраструктура на електронното
управление“ (360 щатни бройки) ще бъдат осигурени за сметка на:
- 526 щатни бройки на закритата Държавната агенция „Електронно управление“;
- 12 щатни бройки от Министерството на транспорта и съобщенията;
- 66 щатни бройки на Министерството на електронното управление, съгласно приетият
Устройствен правилник на Министерството от 4 февруари 2022 г.
1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока
степен или актове от правото на ЕС.
Няма задължителни действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока степен. Съгласно
чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията Устройствения правилник на Министерството се приема
от Министерския съвет.
Не се налагат действия, произтичащи от актове от правото на ЕС.
1.5. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за
изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършвани последващи оценки на въздействие.

2. Цели:
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Цел 1: Създаване на необходимите условия и ресурси за подпомагане на министъра на
електронното управление при изпълнение на неговите правомощия съгласно действащото
законодателство и постигане на целите на електронното управление
Цел 2: Осигуряване на необходимия капацитет и ресурси за изпълнение на функциите по
ефективно оперативно наблюдение поддръжка на хоризонталните системи, споделените ресурси
и инфраструктурата на електронното управление, както и за наблюдението и реакцията при
инциденти с мрежовата и информационна сигурност
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:
1.Преки заинтересовани страни:
- ръководния, експертен и технически персонал в Държавна агенция „Електронно управление“ –
526 щатни бройки.
- служители на Министерството на транспорта и съобщенията – 12 щатни бройки.
- служители на МЕУ – 66 щатни бройки.
2. Косвени заинтересовани страни:
- органи на изпълнителната власт съгласно Закона за администрацията – конкретния им брой е
съгласно Доклада за състоянието на администрацията;
- физически и юридически лица, потребители на административни услуги (броят на отделните
групи се променя в зависимост от динамиката на обществените отношения).
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: идентифицирани са следните варианти на действие:
Вариант 1 „Без действие“:
При този вариант Министерството на електронното управление не може да осъществява
дейността си като администрация, подпомагаща министъра на електронното управление при
изпълнението на неговите правомощия, тъй като настоящите му функции, структура, служители и
имущество не съответстват на правомощията на органа на власт.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
При този вариант няма да има положителни въздействия за нито една от заинтересованите страни.
Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Министерството няма да разполага с Устройствен акт, който да отразява правомощията, чието
реализиране трябва да подпомага. Няма да е налице правилно разпределение на функциите по
отделните дирекции. Няма да се постигнат необходимите условия за изпълнение на основни
дейности, в изпълнение на правомощията на министъра на електронното управление в областта на
развитието на политиката за електронно управление, включваща и електронните удостоверителни
услуги, електронната идентификация, информацията от обществения сектор, включително
инфраструктурата за пространствена информация и информацията от обществения сектор в
машинночетим отворен формат. Няма да има заложени функциите по осъществяване на
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политиката за мрежова и информационна сигурност, нито по отношение на развитието на
информационните технологии и информационното общество. Няма да е налице достатъчен ресурс,
включително човешки, за реализиране на политиките за е-управление и мрежова и информационна
сигурност.
Изборът на този вариант на действие води до сериозен риск от:
-

-

-

невъзможност за изпълнение на определените правомощия на министъра на електронното
управление съгласно ЗЕУ, ЗКС и други закони поради липса на подпомагаща го
администрация с необходимите функции, ресурси и експертен капацитет, което ще доведе
до несигурност сред потребителите на електрони услуги и до забавяне на развитието на
политиката за е-управление;
рискове по отношение на политиката за осигуряване на високо ниво на мрежова и
информационна сигурност поради липса на подпомагаща администрация с необходимите
функции, ресурси и експертен капацитет;
невъзможност да бъдат осъществявани правомощията по отношение на информационното
общество, както и неизпълнение на решение на Народното събрание за приемане на
структура на Министерския съвет на Република България от 13.12.2021 г. обн. ДВ брой 106/
2021 г. в частта за прехвърляне на дирекция „Информационни технологии“ от
Министерството на транспорта и съобщенията към Министерството на електронното
управление;

Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия: Този вариант на действие не оказва
въздействие върху малките и средни предприятия.
Административна тежест: Този вариант на действие не води до създаване на административна
тежест
Вариант 2 „Приемане на Постановление на Министерския съвет за създаване на Агенция
„Инфраструктура на електронно управление“ и одобряване на Устройствен правилник на
Министерството на електронното управление и Устройствен правилник на Агенция
„Инфраструктура на електронното управление“:
Описание:
При този вариант ще бъде приет Устройствен правилник на Министерството на електронното
управление, който ще включва функциите по подпомагане изпълнението на всички правомощия
на министъра на електронното управление със съответната, структура и щатна численост. С
приемането на Устройствен правилник на Министерството на електронното управление, ще се
уредят всички правни и организационни въпроси за пълноценно осъществяване на функциите и
задачите му и да е създаде ефективна организационна структура чрез определяне на функциите на
отделните административни звена в министерството.
Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена в
Министерството на електронното управление се предвижда да бъде 244 щатни бройки.
Правилникът включва всички правомощия на министъра, сред които:
1. провежда държавната политика в областта на електронното управление, в т.ч.:
а) информационните технологии и информационното общество;
б) електронните удостоверителни услуги;
в) електронната идентификация;
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г) информацията от обществения сектор, включително инфраструктурата за
пространствена информация и информацията от обществения сектор в машинночетим отворен
формат.
2. провежда държавната политика в областта на мрежовата и информационната сигурност;
3. подготвя проекти на международни договори, по които Република България е страна, в
областта на електронното управление и осигурява изпълнението на международни договори в тази
област;
4. представлява Република България в международните организации в областта на
електронното управление и информационното общество, осигурява изпълнението на
ангажиментите на Република България в областта на електронното управление, информационните
технологии и информационното общество, свързани с членството ѝ в Европейския съюз и в
международни организации;
5. координира разходването на предоставените от държавния бюджет финансови средства
за електронно управление;
6. ръководи разработването и осъществява политиката на Министерството за участие в
програми и проекти, финансирани със средства от ЕС, международни финансови институции и
други донори;
7. определя и ръководи в стратегически и оперативен план изпълнението на целите на
министерството на основата на стратегическите и програмни документи в областта на
електронното управление и мрежовата и информационна сигурност в съответствие със законите и
подзаконовите нормативни актове;
8.
осигурява функционирането на система за ефективно планиране, управление,
контрол и отчитане на дейността на министерството;
9.
отговаря за целесъобразното и законосъобразното разходване на бюджета на
министерството;
10. управлява предоставеното на министерството държавно имущество;
11. контролира дейността на второстепенните разпоредители с бюджет;
12. упражнява правата на държавата в определени с акт на Министерския съвет
публичните предприятия с държавно имущество.
Структурата на министерството включва Звеното за вътрешен одит, инспекторат, финансов
контрольор, служител по мрежова и информационна сигурност, Звено по защита на
класифицираната информация, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка, служител
за защита на личните данни, обща администрация, организирана в четири дирекции, и
специализирана администрация, организирана в осем дирекции:
-

дирекция „Политики за електронно управление“;
дирекция „Информационни технологии и информационно общество“;
дирекция „Управление на програми и проекти“
дирекция „Системи и компоненти на електронното управление“;
дирекция „Координация и контрол“;
дирекция „Мрежова и информационна сигурност“;
дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“
дирекция „Споделени ресурси и услуги“.

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Ще се изпълни решение на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет
на Република България от 13.12.2021 г. обн. ДВ брой 106/ 2021 г. като в структурата на МЕУ се
включи дирекция „Информационни технологии и информационно общество“.
Министерството ще разполага със структура, която подпомага реализирането на всички
правомощия на министъра на електронното управление и го подкрепя при реализирането на
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политиката за е-управление. Ще се осигурят необходимите ресурси – материални, човешки и
технически, организационни – за постигането на заложените цели и приоритети за:
-

-

-

намаляване на административната тежест, улесняване на гражданите и бизнеса при
използване на публични услуги;
изграждане на цифрова администрация в услуга на хората и широко навлизане на новите
технологии в дейността на публичния сектор;
развитие на информационното общество;
постигане на високо ниво на мрежова и информационна сигурност.

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
При този вариант на действие не се предвиждат отрицателни въздействия за целевите групи.
Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия: Този вариант на действие не оказва
въздействие върху малките и средни предприятия.
Административна тежест: Изпълнението на заложените приоритети от Министерството на
електронното управление се очаква да доведе до осигуряване на високо ниво на мрежова и
информационна сигурност и до значителна намаляване на административната тежест за всички
потребители на административни услуги чрез развитието на електронни услуги, електронната
идентификация, оптимизиране на процесите по предоставяне на услугите и премахване на
излишните удостоверителни документи на хартиен носител.
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

4.1. По проблем 2: идентифицирани са следните варианти на действие:
Вариант 1 „Без действие“:
При този вариант остава в сила актуалния към момента Устройствен правилник на МЕУ, в рамките
на който не може да осъществява дейността си като администрация, подпомагаща министъра на
електронното управление при изпълнението на неговите правомощия, включително по отношение
на всички хоризонтални и централизирани системи и ресурси на електронното управление, чието
развитие е отговорност на министъра. Настоящите функции, структура, служители и имущество
на Министерството не съответстват на правомощията на органа на власт и не могат да осигурят
оперативната дейност по:
-

наблюдение и развитие на системите и ресурсите на електронното управление и
обслужване на потребителите;
изграждане, поддръжка и експлоатация на СОСП;
наблюдение и реакция при инциденти с мрежовата и информационна сигурност.

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
При този вариант няма да има положителни въздействия за нито една от заинтересованите страни.
Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Изборът на този вариант на действие води до сериозен риск от:
-

невъзможност за изпълнение на определените правомощия на министъра на електронното
управление съгласно ЗЕУ, ЗКС и други закони поради липса на подпомагаща го
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администрация, ресурси и експертен капацитет, което ще доведе до несигурност сред
потребителите на електрони услуги;
-

невъзможност за осигуряване на необходимото високо ниво на мрежова и информационна
сигурност поради липса на подпомагаща администрация, ресурси и експертен капацитет,
които да осигурят защитата на КИИ, както и наблюдението и реакцията при инциденти с
мрежовата и информационна сигурност, включително на място;

-

сривове в критични за електронното управление системи и ресурси и отказ от услуга;

-

висок риск по отношение на развитието и поддръжката на облачни системи и услуги и по
отношение на функционирането на ЕЕСМ.

Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия: Този вариант на действие не оказва
въздействие върху малките и средни предприятия.
Административна тежест: Този вариант на действие не води до създаване на административна
тежест
Вариант 2 Приемане на проект на Постановление на Министерския съвет само за изменение
и допълнение на Устройствен правилник на МЕУ и прехвърляне на всички функции
съгласно ЗЕУ и други закони към Министерството:
Описание:
При този вариант ще бъде приет Устройствен правилник на Министерството на електронното
управление, който ще включва функциите по подпомагане изпълнението на всички правомощия
на министъра на електронното управление, включително оперативната дейност. В
Министерството ще бъдат включени както функции по развитие на политиките за електронно
управление и мрежова и информационна сигурност, така и всички оперативни функции по
изграждане, поддръжка и поддръжка и наблюдение на информационните системи и ресурси, а
също и функциите по наблюдение и реакция при инциденти с мрежовата и информационна
сигурност, включително на територията на страната.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
При този вариант ще бъде създадена структура, която ще обхваща всички правомощия на
министъра на електронното управление съгласно законодателството.
Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Смесването на функциите по развитието на основните политики с оперативни функции в една
структура на ниво министерство ще доведе до риск от:
-

-

затруднения при управлението и координацията на всички дейности на министерството;
създаването на тежка и нефункционална структура с множество разнородни функции,
включително териториални такива;
затруднения по отношение на осигуряването на ефективно оперативно наблюдение и
поддръжка на основните системи и ресурси на електронното управление, което може да
доведе до потенциални пропуски, свързани с функционирането на системите;
затруднения при ефективното осигуряване на оперативното наблюдение и бързата реакция
при възникване на инциденти с мрежовата и информационна сигурност.

Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия: Този вариант на действие не оказва
въздействие върху малките и средни предприятия.
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Административна тежест: Този вариант на действие не води до създаване на административна
тежест
Вариант 3 „Приемане на проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на
Агенция „Инфраструктура на електронно управление“ и одобряване на Устройствен
правилник на Министерството на електронното управление и Устройствен правилник на
Агенция „Инфраструктура на електронното управление“.
При този вариант ще се създаде Агенция „Инфраструктура на електронното управление“ и ще се
приеме Устройствен правилник на Агенцията“.
Изпълнителната агенция е администрация към определен министър за административно
обслужване на физически и юридически лица, както и за изпълнение на дейности и услуги,
свързани с осигуряването на дейността на органите на държавната власт и на администрацията.
(чл. 54, ал. 1 от Закона за администрацията).
Общата численост на персонала в организационните структури и териториалните звена в Агенция
„Инфраструктура на електронното управление“ се предвижда да бъде 360 щатни бройки.
Структурата на агенцията включва служител по сигурността на информацията; служител по
мрежова и информационна сигурност, длъжностно лице по защита на личните данни, финансов
контрольор, обща администрация, организирана в една дирекция, и специализирана
администрация, организирана в Главна дирекция „ Експлоатация“ с териториални звена към нея и
две дирекции:
-

дирекция „Оперативно наблюдение и поддръжка на системи“;
дирекция „Наблюдение и реакция при инциденти с МИС“.

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Създаването на Агенция „Инфраструктура на електронното управление“ и приемането на нейния
Устройствен правилник ще даде възможност към министъра на електронното управление да бъде
създадена администрация с необходимия капацитет и ресурси, която да го подпомага при
изпълнение на държавната политика в областта на електронното управление, мрежова и
информационна сигурност чрез изпълнението на критичните дейности по:
-

-

-

-

интеграция на ресурсите на електронното управление с информационните системи на
лицата по чл. 1, ал. 1 от ЗЕУ и интеграция на ресурсите на електронното управление с тези
на държавите членки на Европейския съюз;
развитие и поддръжка на информационни системи и регистри, както и на публично
национално хранилище и система за контрол на версиите на изходния програмен код и
техническата документация на разработчиците на информационни системи в
администрациите;
прилагане на процедури за обслужване на потребители, управление на инциденти и
проблеми, свързани с централизирано предоставяне на електронни административни
услуги и/или електронни услуги във връзка с тях;
реализация на служебен обмен на данни между регистри в държавната администрация;
реализиране на семантична и технологична оперативна съвместимост;
поддръжка и развитие на Единния портал за достъп до електронни услуги;
администрирането на хоризонталните и централни системи и компоненти от архитектурата
на електронното управление;
администриране и координиране на тестови среди;
денонощно наблюдение на параметри на информационни системи, свързани с
функционалности по отношение предоставянето на електронни административни услуги;
подпомагане дейностите на административните органи по предоставяне помежду си на
вътрешни електронни административни услуги, свързани с осъществяването на
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-

-

-

-

правомощията им, и на електронни административни услуги за гражданите и
организациите;
изграждане, експлоатиране, поддръжка и администриране в режим 24/7/365
комуникационно – информационната инфраструктура (КИИ) в системата на
Министерството на електронното управление, включваща оптични кабелни линии (ОКЛ),
Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ), центрове за данни, Държавен хибриден
частен облак (ДХЧО);
подготовка за използване на споделената КИИ при „извънредно положение“, „военно
положение“ или „положение на война“;
осигуряване на комуникационни услуги за целите на оповестяване и осигуряване на
предвидените електронни съобщения при привеждане в готовност за работа при бедствия,
„извънредно положение“, „военно положение“ или „положение на война“;
осигуряване защитата на КИИ от злонамерени и нерегламентирани действия срещу нея и
подпомага потребителите на информационни ресурси, ползващи КИИ, за защита на
техните ресурси;
оказване на помощ на място при инциденти, свързани с мрежовата и информационната
сигурност, възникнали в КИИ в системата на Министерството на електронното управление;
поддържане и развиване на помощен контактен център за подпомагане потребителите на
електронни услуги;
изграждане, поддръжка и експлоатация на СОСП;
наблюдение и реакция при инциденти с мрежовата и информационна сигурност.

Ще се гарантира ефективната поддръжка и наблюдение на всички хоризонтални и централни
компоненти на електронното управление и високо качество на предоставяните услуги. Ще се
създаде необходимата организация и капацитет на развитие и поддържане на ДХЧО и облачни
услуги, както и за развитието и функционирането на ЕЕСМ на територията на цялата страна. Ще
се гарантира капацитет за ефективно наблюдение и оказване на помощ на място при възникване
на инциденти, свързани с мрежовата и информационна сигурност. Така ще се осигури възможност
за бърза и адекватна реакция, което значително ще намали рисковете пред мрежовата и
информационна сигурност. Ще се създаде сигурност у потребителите на електронните услуги
относно надеждността на системите на електронното управление, което ще стимулира развитието
на висококачествени и сигурни електронни услуги и ще стимулира тяхното използване.
Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
При този вариант на действие не се предвиждат отрицателни въздействия за целевите групи.
Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия: Този вариант на действие не оказва
въздействие върху малките и средни предприятия.
Административна 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

5. Сравняване на вариантите:
Степени на изпълнение по критерии: 1) висока; 2) средна; 3) ниска.
5.1. По проблем 1:
Вариант 1
„Без действие“

Вариант 2

Вариант 3
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-

3

1

-

3

1

-

Ефективност

Цел 2: Осигуряване на необходимия капацитет и
ресурси за изпълнение на функциите по ефективно
оперативно
наблюдение
поддръжка
на
хоризонталните системи, споделените ресурси и
инфраструктурата на електронното управление,
както и за наблюдението и реакцията при
инциденти с мрежовата и информационна
сигурност

3

2

1

Ефикасност

Ефективност

1

Цел 2: Осигуряване на необходимия капацитет и
ресурси за изпълнение на функциите по ефективно
оперативно
наблюдение
поддръжка
на
хоризонталните системи, споделените ресурси и
инфраструктурата на електронното управление,
както и за наблюдението и реакцията при
инциденти с мрежовата и информационна
сигурност

3

2

1

Цел 2: Осигуряване на необходимия капацитет и
ресурси за изпълнение на функциите по ефективно
оперативно
наблюдение
поддръжка
на
хоризонталните системи, споделените ресурси и
инфраструктурата на електронното управление,
както и за наблюдението и реакцията при
инциденти с мрежовата и информационна
сигурност

3

2

1

Съгласуваност

Ефикасност

3

Съгласуваност

Цел 1: Създаване на необходимите условия и
ресурси за подпомагане на министъра на
електронното управление при изпълнение на
неговите правомощия и постигане на целите на
електронното управление

Цел 1: Създаване на необходимите условия и
ресурси за подпомагане на министъра на
електронното управление при изпълнение на
неговите правомощия и постигане на целите на
електронното управление

Цел 1: Създаване на необходимите условия и
ресурси за подпомагане на министъра на
електронното управление при изпълнение на
неговите правомощия и постигане на целите на
електронното управление

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;
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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.

16. Избор на препоръчителен вариант:
По проблем 1: Препоръчва се за решаване на поставения проблем да бъде избран вариант 2
„Приемане на проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Агенция
„Инфраструктура на електронно управление“ и одобряване на Устройствен правилник на
Министерството на електронното управление и Устройствен правилник на Агенция
„Инфраструктура на електронното управление“.
По проблем 2: Препоръчва се за решаване на поставения проблем да бъде избран вариант 3
„Приемане на проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Агенция
„Инфраструктура на електронно управление“ и одобряване на Устройствен правилник на
Министерството на електронното управление и Устройствен правилник на Агенция
„Инфраструктура на електронното 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):

Изпълнението на заложените приоритети от Министерството на електронното управление се
очаква да доведе до значителна намаляване на административната тежест за всички потребители
на административни услуги чрез развитието на електронни услуги, оптимизиране на процесите по
предоставяне на услугите и премахване на излишните удостоверителни документи на хартиен
носител.
Създаването на Агенция „Инфраструктура на електронното управление“ ще осигури
необходимото високо качество на електронните услуги, предоставяни чрез централните и
хоризонтални компоненти на електронното управление, поддръжка и развитие на
комуникационно-информационната инфраструктура и високо ниво на мрежова и информационна
сигурност.
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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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).
1.3. Мотивирайте създаването на новия регулаторен режим съгласно изискванията на чл. 3, ал. 4 от Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
1.4. Посочете предложените нови регулаторни режими отговарят ли на изискванията на чл. 10 – 12 от Закона за
дейностите по предоставяне на услуги.
1.5. Посочете изпълнено ли е изискването на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за дейностите по
предоставяне на услуги.
1.6. В случай че се изменят регулаторни режими или административни услуги, посочете промяната.

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

…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….

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)?

Намаляване на административната тежест за всички потребители на административни услуги ще
се отрази благоприятно и върху 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 потенциални рискове от прилагане на препоръчителния вариант.
Посочете възможните рискове от прилагането на препоръчителния вариант, различни от отрицателните въздействия, напр. възникване на
съдебни спорове и др.

7. Консултации:

……………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

8. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
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…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….
9. Изисква ли се извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието поради
очаквани значителни последици?

10. Приложения:
Не се налага предоставянето на допълнителна информация и документи.
11. Информационни източници:
- Решение на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република
България от 13.12.2021 г. обн. ДВ брой 106/ 2021 г.;
- Закон за администрацията;
- Закон за електронното управление;
- Закон за киберсигурност;
- Устройствен правилник на Министерството на електронното управление (приет с Постановление
№ 12 на Министерския съвет от 4 февруари 2022 г.)
- Устройствен правилник на Министерския съвет и неговата администрация.
12. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за извършването
на частичната предварителна оценка на въздействието:
Име и длъжност: Десислава Желязкова, директор на дирекция „Административно-правно
обслужване“, Министерство на електронното управление“

X
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