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ДОКЛАД
от Пламен Узунов – министър на вътрешните работи
ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на
вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г.
(обн., ДВ, бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28, 67, 75 и 85 от 2015 г., бр. 2, 9, 86 и 90 от
2016 г. и бр. 4 и 9 от 2017 г.)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация (УПМСНА), внасям за разглеждане проект на Постановление
на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на
Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28, 67, 75 и 85
от 2015 г., бр. 2, 9, 86 и 90 от 2016 г. и бр. 4 и 9 от 2017 г.).
С допълнение в чл. 35 от Правилника за устройството и дейността на
Министерството на вътрешните работи, направено с Постановление № 18 на
Министерския съвет от 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на
Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 9 от 2017 г.) в Министерството на вътрешните работи
(МВР) дейността по поддържане на непрекъснато оперативно дежурство, организиране и
контрол на взаимодействието между звената за оперативно дежурство в структурите на
министерството и взаимодействие със звената за оперативно дежурство на други органи
на централната изпълнителна власт, както и по оповестяване на ръководството и
структурите на МВР при привеждане на страната в готовност за работа във военно време
е преминала към Главна дирекция „Национална полиция“.
Дейността по поддържане на непрекъснато оперативно дежурство, организиране и
контрол на взаимодействието между звената за оперативно дежурство в структурите на
МВР е от изключителна важност за обезпечаване на дейността на министерството и на
неговите структури.
Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) е една от четирите главни
дирекции на министерството, чиито директори са пряко подчинени на главния секретар
на МВР. Осъществяването на дейността по поддържане на непрекъснато оперативно

дежурство за нуждите на цялото министерство в една от главните дирекции е
неефективно, тъй като цялата информация, касаеща дейността на структурите на МВР,
които не са в йерархична връзка с ГДНП, ще се получава и обработва в една от главните
дирекции, което от своя страна ще създаде практически затруднения за ефективна
координация. Главна дирекция „Национална полиция“ не следва да има координиращи
функции по отношение на останалите главни дирекции на МВР, всяка от които със
специална компетентност.
С преминаването на дейността по оперативно дежурство за обезпечаване на
цялото министерство към една от главните дирекции се създава сложна система за
оперативно реагиране и предаване на информацията, както и се нарушава липсата на
йерархична обвързаност между главните дирекции.
Съгласно чл. 33, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи,
министърът на вътрешните работи провежда държавната политика по превенцията,
противодействието на престъпността, опазването на обществения ред, защитата на
националната сигурност, защитата на правата и свободите на гражданите, граничния
контрол, регулиране на миграционните процеси, пожарната безопасност и защитата на
населението чрез разработване на политики, планиране на дейности и контролиране на
изпълнението им, предвид което е целесъобразно дейността по осъществяване на
оперативно дежурство да се осъществява от структура, която е на негово пряко
подчинение. През последните 28 години нормативната уредба и практиката са
недвусмислени по отношение на структурното място, в което се осъществява
непрекъснато оперативно дежурство, организация и контрол на взаимодействието между
звената за оперативно дежурство в структурите на МВР.
Във връзка с горното и с цел осигуряване на ефективност на дейността по
поддържане на непрекъснато оперативно дежурство, организиране и контрол на
взаимодействието между звената за оперативно дежурство в структурите на МВР и на
взаимодействието със звената за оперативно дежурство на други органи на централната
изпълнителна власт, с проекта на постановление се предлага тази дейност да бъде
заличена от компетенциите на ГДНП и да бъде включена като дейност на дирекция
„Вътрешна сигурност“ – структура, която е на пряко подчинение на министъра на
вътрешните работи.
Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи,
приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2014
г.; изм. и доп., бр. 28, 67, 75 и 85 от 2015 г., бр. 2, 9, 86 и 90 от 2016 г. и бр. 4 и 9 от 2017
г.) няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, за което е
изготвена и приложена финансова обосновка, съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал.
1, т. 4, б. „б“ от УПМСНА.
С проекта на постановление не се предвижда въвеждане на законодателство на
Европейския съюз, поради което не е изготвена и приложена таблица за съответствие.
С проекта не се предвижда въвеждане на нов регулаторен режим, поради което не
е изготвено и приложено мотивирано становище относно необходимостта от въвеждането
на такъв режим, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 7 от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация.
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В изпълнение на изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове,
проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи,
приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2014
г.; изм. и доп., бр. 28, 67, 75 и 85 от 2015 г., бр. 2, 9, 86 и 90 от 2016 г. и бр. 4 и 9 от 2017
г.) и докладът към него бяха публикувани на интернет страницата на Министерството на
вътрешните работи и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет за
14-дневен срок. За провеждане на общественото обсъждане е определен 14-дневен срок
предвид необходимостта от спешна промяна на структурата, която поддържа оперативно
дежурство в МВР, организира и контролира взаимодействието между звената за
оперативно дежурство в структурите на МВР, с оглед гарантиране на ефективна
координация при тази дейност, която пряко рефлектира върху дейностите, осъществявани
от структурите на МВР, свързани с противодействие на престъпността и заплахите за
националната сигурност, опазване на обществения ред и осигуряване на пожарна
безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации. Постъпилите
предложения са обсъдени и отразени съгласно приложената справка-таблица.
Документите са съгласувани по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, като становищата са отразени
съгласно приложената справка-таблица.
Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация,
П Р Е Д Л А Г А М:
Министерският съвет да приеме проекта на Постановление за изменение и
допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на
вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г.
(обн., ДВ, бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28, 67, 75 и 85 от 2015 г., бр. 2, 9, 86 и 90 от
2016 г. и бр. 4 и 9 от 2017 г.).

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:
ПЛАМЕН УЗУНОВ
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