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Министерство на вътрешните работи
1. Проблем/проблеми за решаване:
Проблем 1 „Действащата структура на дирекция „Координация и информационноаналитична дейност“ в Министерството на вътрешните работи (МВР) не позволява
ефективно изпълнение на дейностите, свързани със стратегическото планиране и анализ,
методическото ръководство и контрол по изготвянето и отчитането на стратегически
документи от структурите на МВР, с изготвяне на програми, планове и мерки, с
разработване и отчитане на изпълнението на приоритетите и дейностите на МВР“
С оглед по-висока ефективност при изпълнение на дейностите на МВР е необходимо да се
постави акцент върху дейностите, осъществявани в министерството по стратегическо планиране
и анализ, методическо ръководство и контрол по изготвянето и отчитането на стратегически
документи от структурите на МВР, изготвяне на програми, планове и мерки и разработване и
отчитане на изпълнението на приоритетите и дейностите на МВР.
В „Държавен вестник“, бр. 99 от 2020 г. е обнародвано Постановление № 308 на
Министерския съвет от 13 ноември 2020 г., с което са направени изменения и допълнения на
Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи. Едно от
измененията е свързано с обединяването на дирекция „Координация и административно
обслужване“ и дирекция „Анализ и политики“ в дирекция „Координация и информационноаналитична дейност“.
С извършената промяна на дирекция от общата администрация на МВР са възложени функции
и дейности, присъщи на специализираната администрация, по подпомагане на министъра на
вътрешните работи при определяне на стратегическите приоритети, програми, цели и задачи,

свързани с дейността на министерството и изготвянето на анализи по основните направления на
дейност на МВР. Същевременно същата дирекция изпълнява и значителни по тематика и обем
дейности на общата администация – административно осигуряване на ръководството на МВР,
обслужване на документооборота с явни и класифицирани документи, сигурност на
информацията, координиране изпълнението на задачи, поставени от ръководството на МВР,
работа по жалби и сигнали и др.
Обединяването на дейности на специализирана и обща администрация в една структура,
широкообхватната тематика на дейността, значителните по обем задачи и документооборот
изместват акцента от значимите дейности по стратегическо планиране и анализ към
административните, което се отразява както на ефективността на управлението на дирекцията,
така и на качеството на създавания продукт.
Извършеното обединяване на двете структури във времето показва недостатъчна ефективност
в изпълняваните дейности. Преди промените дирекция „Анализ и политики“ е била част от
специализираната администрация на МВР, а след обединяването на двете структури, новата
дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“ е част от общата администрация
на министерството.
Съгласно чл. 37а от Закона за Министерството на вътрешните работи специализираната
администрация подпомага осъществяването на правомощията на министъра на вътрешните
работи, свързани с неговата компетентност, а общата администрация подпомага
осъществяването на правомощията на министъра на вътрешните работи като ръководител на
министерството, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната
администрация и останалите основни структури и извършва техническите дейности по
административното обслужване.
С оглед обстоятелството, че дейността на дирекция „Анализ и политики“ е свързана със
стратегическото планиране и анализ, методическо ръководство и контрол по изготвянето и
отчитането на стратегически документи от структурите на МВР, с изготвяне на програми,
планове и мерки, с разработване и отчитане на изпълнението на приоритетите и дейностите на
МВР е целесъобразно тази дейност да се осъществява в рамките на дирекция от
специализираната администрация.
Във връзка с горното е налице необходимост от разделяне на дирекция „Координация и
информационно-аналитична дейност“ на дирекция „Координация и административно
обслужване“ и дирекция „Анализ и политики“.
Поставеният проблем не може да се реши в рамките на съществуващата нормативна уредба
чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични
възможности, тъй като структурата на МВР е уредена в Правилника за устройството и дейността
на Министерството на вътрешните работи.
За Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи не е
извършвана последваща оценка на въздействието
1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното възникване. По възможност посочете числови стойности.
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.).
1.3. Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на проблема/проблемите.
1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока степен или 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?

2

2. Цели:
Цел 1. По-висока ефективност при изпълнение на дейностите на МВР, чрез акцент върху
дейностите, осъществявани в министерството по стратегическо планиране и анализ, методическо
ръководство и контрол по изготвянето и отчитането на стратегически документи от структурите
на МВР, изготвяне на програми, планове и мерки и разработване и отчитане на изпълнението на
приоритетите и дейностите на МВР и повишаване на качеството на тези дейности.
Цели се разделяне на дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“ на
дирекция „Координация и административно обслужване“ и дирекция „Анализ и политики“ и
разграничаване на дейностите на обща и специализирана администрация.
Дирекция „Анализ и политики“ като част от специализираната администрация на МВР ще
осъществява дейности, свързани с: подпомагане на министъра на вътрешните работи при
разработването на стратегически приоритети, програми, цели и задачи, които са свързани с
дейността на министерството; организиране и участие в стратегическото планиране и
осъществяване на мониторинг, методическо ръководство и контрол по изготвянето и отчитането
на стратегически документи от структурите на МВР; участие в разработването, координиране
и отчитане на стратегии, програми, планове и мерки на министерството, както и други
национални стратегически документи за осъществяване на политиките на МВР;
разработване
и отчитане на изпълнението на приоритетите и дейностите на МВР, които са включени в
Програмата на правителството; разработване на ежегодните цели за дейността на МВР по чл. 33а
от Закона за администрацията, осъществяване на мониторинг и отчет за тяхното изпълнение;
събиране, обработване, систематизиране и анализ на информация по основните дейности на МВР
за подпомагане на ръководството на министерството при осъществяване на политиките, както и
за външни потребители; изготвяне на стратегически и тематични анализи и др.
Дирекция „Координация и административно обслужване“ като част от общата
администрация на МВР ще осъществява дейности по: осъществяване на координация между
структурите на МВР при изпълнение на задачи, възложени от ръководството на МВР и
координация при взаимодействие на ръководството на МВР с други органи на държавна власт и
юридически лица; обезпечаване на работата на съвети, комисии и работни групи по
разпореждане на ръководството на МВР; организиране, координация и участие в изпълнение на
задачи, свързани с изготвяне на обобщени становища, информации, справки и отговори,
утвърждавани от ръководството на министерството по документи на държавни органи,
граждани, физически и юридически лица; прием, обработва и препраща до компетентните
органи на МВР или до други компетентни органи на получените жалби, сигнали и предложения,
адресирани до ръководството на МВР; изискване на информация и становища по постъпили
сигнали и предложения и изготвяне отговори от името на ръководството на МВР; организиране
на приемната за граждани на МВР; организиране и подпомагане на личния прием на министъра и
заместник-министрите; организиране и осъществяване на деловодното обслужване на
ръководството на МВР, на дирекция „Анализ и политики“, на структури, пряко подчинени на
министъра на вътрешните работи и на дирекции от общата администрация, в които няма
изградени звена за деловодно обслужване; подпомагане на министъра на вътрешните работи в
качеството му на ръководител на организационна единица и осъществява дейността по защита на
класифицираната информация, като организира и контролира спазването на изискванията за
защита на класифицираната информация в организационната единица с ръководител министърът
на вътрешните работи и др.
Цели се ясно разграничаване на горепосочените дейности, чрез разделяне в отделни
дирекции.
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:
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Министерство на вътрешните работи.
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: Няма да се извършат измененията и допълненията на Правилника за устройството и
дейността на Министерството на вътрешните работи. По този начин няма да се отграничат
дейностите, осъществявани в министерството по стратегическо планиране и анализ, методическо
ръководство и контрол по изготвянето и отчитането на стратегически документи от структурите
на МВР, изготвяне на програми, планове и мерки и разработване и отчитане на изпълнението на
приоритетите и дейностите на МВР. Няма да се разграничат дейностите, осъществявани до 2020
г. от две структури на МВР. Дейности, свързани с подпомагане на министъра на вътрешните
работи при разработването на стратегически приоритети, програми, цели и задачи, които са
свързани с дейността на министерството, организиране и участие в стратегическото планиране и
осъществяване на мониторинг, методическо ръководство и контрол по изготвянето и отчитането
на стратегически документи от структурите на МВР,
участие в разработването, координиране
и отчитане на стратегии, програми, планове и мерки на министерството, както и други
национални стратегически документи за осъществяване на политиките на МВР,
разработване
и отчитане на изпълнението на приоритетите и дейностите на МВР, които са включени в
Програмата на правителството, разработване на ежегодните цели за дейността на МВР по чл. 33а
от Закона за администрацията, осъществяване на мониторинг и отчет за тяхното изпълнение,
събиране, обработване, систематизиране и анализ на информация по основните дейности на МВР
за подпомагане на ръководството на министерството при осъществяване на политиките, както и
за външни потребители; изготвяне на стратегически и тематични анализи няма да се
осъществяват от дирекция от специализираната администрация на министерството и няма да се
обособят от осъществяваните от общата администрация дейности.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
няма
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
няма
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия: Няма.
Административна тежест: Няма
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 предложените изменения и допълнения “:
Описание: Ще се извършат изменения и допълнения на Правилника за устройството и дейността
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на Министерството на вътрешните работи. По този начин ще се отграничат дейностите,
осъществявани в министерството по стратегическо планиране и анализ, методическо
ръководство и контрол по изготвянето и отчитането на стратегически документи от структурите
на МВР, изготвяне на програми, планове и мерки и разработване и отчитане на изпълнението на
приоритетите и дейностите на МВР. Ще се разграничат дейностите, свързани с подпомагане на
министъра на вътрешните работи при разработването на стратегически приоритети, програми,
цели и задачи, които са свързани с дейността на министерството, организиране и участие в
стратегическото планиране и осъществяване на мониторинг, методическо ръководство и контрол
по изготвянето и отчитането на стратегически документи от структурите на МВР, участие
в
разработването, координиране и отчитане на стратегии, програми, планове и мерки на
министерството, както и други национални стратегически документи за осъществяване на
политиките на МВР, разработване и отчитане на изпълнението на приоритетите и дейностите на
МВР, които са включени в Програмата на правителството, разработване на ежегодните цели за
дейността на МВР по чл. 33а от Закона за администрацията, осъществяване на мониторинг и
отчет за тяхното изпълнение, събиране, обработване, систематизиране и анализ на информация
по основните дейности на МВР за подпомагане на ръководството на министерството при
осъществяване на политиките, както и за външни потребители няма да се осъществяват от
дирекция от специализираната администрация на министерството и няма да се обособят от
осъществяваните от общата администрация дейности.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Повишаването на качеството при стратегическото планиране и анализ, разработването на
планове и осъществяването на координация при изпълнение на целите на МВР се очаква да
доведе до повишаване на резултатите в дейността на МВР, което ще има положително отражение
в множество сфери.
Социални положителни въздействия:
Не са идентифицирани.
Екологични положителни въздействия:
Не са идентифицирани.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Няма.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия: Няма.
Административна тежест: Няма.
(въздействията върху малките и средните 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 проблеми 1-5:
Вариант 1
Вариант 2
„Без действие“ „Приемане на
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Съгласуваност

Ефикасност

Ефективност

предложените
изменения и
допълнения“
Цел 1. По-висока ефективност при изпълнение на дейностите
на МВР, чрез акцент върху дейностите, осъществявани в
министерството по стратегическо планиране и анализ,
методическо ръководство и контрол по изготвянето и
отчитането на стратегически документи от структурите на
МВР, изготвяне на програми, планове и мерки и разработване
и отчитане на изпълнението на приоритетите и дейностите на
МВР и повишаване на качеството на тези дейности.
Цел 1. По-висока ефективност при изпълнение на дейностите
на МВР, чрез акцент върху дейностите, осъществявани в
министерството по стратегическо планиране и анализ,
методическо ръководство и контрол по изготвянето и
отчитането на стратегически документи от структурите на
МВР, изготвяне на програми, планове и мерки и разработване
и отчитане на изпълнението на приоритетите и дейностите на
МВР и повишаване на качеството на тези дейности.
Цел 1. По-висока ефективност при изпълнение на дейностите
на МВР, чрез акцент върху дейностите, осъществявани в
министерството по стратегическо планиране и анализ,
методическо ръководство и контрол по изготвянето и
отчитането на стратегически документи от структурите на
МВР, изготвяне на програми, планове и мерки и разработване
и отчитане на изпълнението на приоритетите и дейностите на
МВР и повишаване на качеството на тези дейности.

3

1

3

1

3

1

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 „Приемане на предложените изменения и допълнения“
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):

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)?

Няма необходимост от създаване на нови регистри.
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)?

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):
Няма такива
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.

Предвидено е проектът да се публикува на Портала за обществени консултации и на интернет
страницата на Министерството на вътрешните работи, както и да бъде съгласуван по реда на чл.
32 от УПМСНА, при спазване на нормативно определените срокове за това.
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?
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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:
Няма
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: Любослав Попов, ВПД директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“,
Министерство на вътрешните работи
Дата: .......2022 г.
Подпис:

………………….
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