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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
В чл. 35, ал. 12 от Правилника за устройството и дейността на Министерството на
вътрешните работи е предвидено, че Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП)
поддържа непрекъснато оперативно дежурство, организира и контролира взаимодействието
между звената за оперативно дежурство в структурите на МВР, осъществява
взаимодействие със звената за оперативно дежурство на други органи на централната
изпълнителна власт, оповестява ръководството и структурите на МВР при привеждане на
страната в готовност за работа във военно време.
Тази дейност е преминала към ГДНП 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.).
Преминаването на тази дейност към ГДНП води до практически затруднения и до
неефективност на дейността.
С оглед гарантиране на ефективността на дейността по непрекъснато оперативно
дежурство, организиране и контрол на взаимодействието между звената за оперативно
дежурство в структурите на МВР, осъществяване на взаимодействие със звената за
оперативно дежурство на други органи на централната изпълнителна власт и оповестяване
ръководството и структурите на МВР при привеждане на страната в готовност за работа във
военно време е необходимо извършване на нормативна промяна, като тази дейност бъде
възложена на друга структура на МВР.

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.).
Преминаването на дейността, посочена в т. 1.1 към ГДНП води до практически затруднения
и до неефективност, тъй като ГДНП е една от четирите главни дирекции на
министерството, чиито директори са пряко подчинени на главния секретар на МВР.
Осъществяването на дейността по 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. 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.
За отстраняване на горното е необходимо извършването на нормативна промяна, с която
тази дейността да бъде заличена от текста, отнасящ се за дейността на ГДНП и да бъде
разписана като дейност на друга структура на МВР.
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 въздействието не е извършвана.
2. Цели: Проектът на постановление цели изменение в Правилника за устройството и
дейността на Министерството на вътрешните работи, с което да се осигури ефективност на
дейността по осъществяване 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, като тази дейност бъде заличена от компетенциите на
ГДНП и бъде включена като дейност на дирекция „Вътрешна сигурност“ – структура, която
е на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи. С изменението се цели
създаване на ясна и работеща система за оперативно реагиране и предаване на
информацията в министерството, което е предпоставка за ефективност в дейността на
неговите структури.
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:
Министерство на вътрешните работи
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:
Вариантите са следните:
Вариант 0. Без действие

При този вариант няма да се извършат необходимите нормативни промени за осигуряване
на ефективност на дейността по осъществяване на непрекъснато оперативно дежурство,
организиране и контрол на взаимодействието между звената за оперативно дежурство в
структурите на МВР, взаимодействие със звената за оперативно дежурство на други органи
на централната изпълнителна власт и оповестяване на ръководството и структурите на МВР
при привеждане на страната в готовност за работа във военно време.
Вариант 1. Приемане 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.):
Ще се измени и допълни Правилника за устройството и дейността на Министерството на
вътрешните работи, с което ще се осигури ефективност на дейността по осъществяване 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, което от своя
страна е предпоставка за ефективност при изпълнението на останалите дейности.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта "без действие".
5. Негативни въздействия:
Вариант 0. Без действие
Няма да се прехвърли дейността по осъществяване 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, което да доведе до възможност за ефективното
й изпълнение.
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 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.).
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
При този вариант не са идентифицирани положителни въздействия.

Вариант 1. Приемане 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.).
Дейността по осъществяване на непрекъснато оперативно дежурство, организиране и
контрол на взаимодействието между звената за оперативно дежурство в структурите на
МВР, взаимодействие със звената за оперативно дежурство на други органи на централната
изпълнителна власт и оповестяване на ръководството и структурите на МВР при
привеждане на страната в готовност за работа във военно време ще премине към дирекция
„Вътрешна сигурност“, с което ще се осигури ефективност, която от своя страна е
предпоставка за ефективност при изпълнението на останалите дейности.
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.
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 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.) 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
 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.
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.) ще бъде
публикуван на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МВР, в
съответствие с чл. 26 от ЗНА. За провеждане на общественото обсъждане ще се определи
14-дневен срок, предвид необходимостта от спешна промяна на структурата,
осъществяваща оперативно дежурство в МВР, с оглед гарантиране на ефективността на
тази дейност, която пряко рефлектира върху дейностите, осъществявани от структурите на
МВР.
Проектът на Постановление ще се съгласува в съответствие с 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“
Дата: 15.02.2017 г.
Подпис:

