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1. Проблем за решаване:
Несъответствие на действащата нормативна рамка с гласуваното от 47–то Народно събрание
решение за приемане на нова структура на Министерския съвет. В тази връзка е необходимо да се
изменят нормативните актове – постановления и правилници, като целта е привеждането им в
съответствие с утвърдените функции и компетентности на министъра на електронното управление и
на Министерството на електронното управление (МЕУ).

1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното възникване. По възможност посочете числови стойности.

С Решението на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на
Република България от 13.12.2021 г. (обн. ДВ брой 106/2021 г., изм. бр. 101 от 2021 г.) се създава
Министерството на електронното управление (МЕУ), а Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията се преобразува в Министерство на транспорта и
съобщенията. Със ЗИД на ЗЕУ (обн. ДВ, бр. 15 от 22 февруари 2022 г.) бе регламентирана
дейността на МЕУ, а с преходни и заключителни разпоредби на закона са предвидени и изменения
във всички закони, които са свързани с дейности или функции на председателя на Държавната
агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), съответно на ДАЕУ.
Правомощията на държавния орган - председателя на ДАЕУ, са прекратени, а поверената му
администрация - ДАЕУ е закрита с §.11, ал. 1 и 3 от ПЗР към ЗИД на ЗЕУ (обн. ДВ, бр. 15 от 22
февруари 2022 г.), като със същия закон са регламентирани правомощията на министъра на
електронното управление, съответно функциите на МЕУ и са изменени ред други закони,
регламентиращи правомощия на председателя на ДАЕУ, които преминават към министъра на
електронното управление. Това обстоятелство налага да се изменят и нормативните актове, приети
от Министерския съвет – постановления, правилници и наредби, като целта е привеждането им в
съответствие с приетите изменения в законите и утвърдените функции и компетентности на
министъра на електронното управление и на министерството на електронното управление.

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, тъй като дейността на министъра и на министерството е нормативно
регламентирана.
1.3. Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на проблема/проблемите.

Съществуващите подзаконови нормативни актове не са актуализирани с оглед новата структура и
състав на Министерския съвет, възложените функции и правомощията на министъра на
електронното управление, уредени в Закона за електронното управление и други закони, изменени
със ЗИД на ЗЕУ (обн. ДВ, бр. 15 от 22 февруари 2022 г.): Гражданския процесуален кодекс,
Изборния кодекс, Закона за киберсигурност, Закона за достъп до обществена информация, Закона
за достъп до пространствени данни, Закона за електронните съобщения, Закона за електронната
идентификация, Закона за електронната търговия, Закона за прякото участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление, Закона за националния архивен фонд, Закона за
превенция на тероризма, Закона за съдебната власт, Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, Закона за дейностите по предоставяне на услуги, Закона за електронните
съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, Закона за геодезията и картографията. §10, ал.
2 от ПЗР към ЗИД на ЗЕУ (обн. ДВ, бр. 15 от 22 февруари 2022 г.) предвижда задължение за
привеждане в съответствие със ЗЕУ на подзаконовите актове по приложението му в 3-месечен
срок от влизането му в сила.

1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока степен или актове от правото на ЕС.

Предложеният проект на постановление на Министерския съвет не е свързан с транспониране на
актове на Европейския съюз, поради което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие
с европейското право.
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:
Привеждане на нормативни актове, приети от Министерския съвет, в съответствие с новата
структура на Министерския съвет, законите и материалната компетентност на министъра на
електронното управление.
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:
Пряко заинтересовани страни:
Служители на МЕУ
Държавни органи
Косвено заинтересовани страни:
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Неограничен брой граждани и представители на бизнеса, като потребители на електронни
административни услуги и други административни услуги.
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:
Вариант 1 „Без действие“:
Описание:
Вариантът „Без действие“ се характеризира с непредприемането на никакви действия. Ще
продължи да има действаща нормативна уредба, която не съответства на приетата структура на
Министерския съвет, измененията в ЗЕУ и други закони и в този случай министърът на
електронното управление и МЕУ ще бъдат затруднени да изпълняват своите функции и да
осъществяват политиката за електронно управление.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Не се идентифицират положителни въздействия.
Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Министърът на електронното управление ще бъде затруднен да изпълнява функциите си, тъй като
подзаконовите актове няма да бъдат приведени в съответствие с новите структурни промени.
Няма да бъдат отразени правомощията на министъра на електронното управление.
Специфични въздействия:
Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия.

Въздействия върху малките и средните предприятия:
Неприложимо

Административна тежест:
Неприложимо
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 Приемане на ПМС:
Описание:

3

Привеждане на множество нормативни актове, приети от Министерския съвет – постановления,
правилници, наредби, включително изменения на подзаконови нормативни актове, свързани с
управлението на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни
фондове в Република България, в съответствие с промените, предвидени в т. 2 и 4 от Решението
на Народното събрание от 13.12.2021 г. за приемане на структура на Министерския съвет на
Република България (обн., ДВ, бр. 106 от 2021 г., изм., бр. 110 от 2021 г.) и с измененията в ЗЕУ
и други закони, направени със ЗИД на ЗЕУ (обн. ДВ, бр. 15 от 22 февруари 2022 г.), както и
задължението по §.10, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗЕУ (обн. ДВ, бр. 15 от 22 февруари 2022 г.) за
привеждане в съответствие със ЗЕУ на подзаконовите актове по приложението му в 3-месечен
срок от влизането му в сила.
Предложените нормативни промени касаят замяната на председателя на Държавна агенция
„Електронно управление“ с министъра на електронното управление като новосъздаден
централен едноличен орган на изпълнителната власт, който разработва, организира, координира
и контролира осъществяването на държавната политика в областите на електронното
управление, на информационното общество и информационните технологии.
С предложените промени и в изпълнение на законовите разпоредби се регламентират по-детайлно
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, както и правомощията на министъра на електронното управление,
предвидени в Гражданския процесуален кодекс, Изборния кодекс, Закона за киберсигурност,
Закона за достъп до обществена информация, Закона за достъп до пространствени данни, Закона
за електронните съобщения, Закона за електронната идентификация, Закона за електронната
търговия, Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление, Закона за националния архивен фонд, Закона за превенция на тероризма, Закона
за съдебната власт, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за
дейностите по предоставяне на услуги, Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа
инфраструктура, Закона за геодезията и картографията.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Стабилност на правоотношенията, уреждащи правомощията на министъра на електронното
управление.
По-нататъшното изграждане на електронно правителство, дигитализация на административните
услуги и цялостна бърза цифровизация на държавата ще подобри бизнес средата, ще намали
корупционния риск, ще спестява човекочасове на гражданите и бизнеса, ще оптимизира разходите
в администрацията и др.
Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Не се идентифицират негативни въздействия.
Специфични въздействия:
Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия.
Въздействия върху малките и средните предприятия:
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Проектът на нормативния акт не засяга пряко МСП, но следва да се отчете, че с повишаването на
качеството на електронното административно обслужване ще се повишава и удовлетвореността
на бизнеса.
Административна тежест:
Промените не засягат административната тежест, а създават яснота, предвидимост в действията
на административните органи и правна сигурност по отношение на заинтересованите страни.
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.

Съгласуваност

Ефикасност

Ефективност

Вариант 1
„Без действие“
Цел: Привеждане на нормативните актове, приети от
Министерския съвет, в съответствие с новата структура на
Министерския съвет и материалната компетентност на
министъра на електронното управление.

Цел: Привеждане на нормативните актове, приети от
Министерския съвет, в съответствие с новата структура на
Министерския съвет и материалната компетентност на
министъра на електронното управление.

Цел: Привеждане на нормативните актове, приети от
Министерския съвет, в съответствие с новата структура на
Министерския съвет и материалната компетентност на
министъра на електронното управление.

Вариант 2

ниска

висока

ниска

висока

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:
Вариант 2 Приемане на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение
на нормативни актове на Министерския съвет.
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):
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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)?

Не се създават нови регулаторни режими, не се засягат съществуващи режими и услуги.
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)?

Ефективното електронно управление ще допринесе за развитието на икономиката и по-успешното
управление на бизнеса.
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 конкретни рискове от изпълнението на избрания вариант на действие,
включително и за възникване на съдебни спорове
Посочете възможните рискове от прилагането на препоръчителния вариант, различни от отрицателните въздействия, напр. възникване на
съдебни спорове и др.

7. 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.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет ще бъде публикуван на Портала за обществени консултации за
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период от 14 дни, поради необходимостта да се спази срокът по § 10, ал. 1 от Преходните и
Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното
управление, (Обн. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.), съгласно която подзаконовите
нормативни актове по прилагането на ЗИД на ЗЕУ следва да се приведат в съответствие с него в
тримесечен срок от влизането му в сила.
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?

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?

(преценка съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за нормативните актове)

10. Приложения: Няма
Приложете необходимата допълнителна информация и документи.

11. Информационни източници: Правноинформационна система на Министерския съвет,
Правноинформационна система Сиела
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: Десислава Желязкова, директор на дирекция „Административно-правно
обслужване“, Министерство на електронното управление
Дата: 27.04.2022 г.
Подпис:

X
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