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Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

Институция: Министерство на 

регионалното развитие и 

благоустройството 

Нормативен акт: Проект на 

Постановление на Министерския съвет за 

изменение и допълнение на Устройствения 

правилник на Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството, приет с Постановление 

№ 171 на Министерския съвет от 2017 г., 

(обн., ДВ, бр. 68 от 2017 г., изм., бр. 39 от 

2018 г. и бр. 12 от 2019 г.) 

За включване в законодателната/ 

оперативната програма на 

Министерския съвет за периода:  

Април 2020 г. 

Май 2020 

Контакт за въпроси:  

Боянка Георгиева, директор на 

дирекция „Правна“ 

Телефон: 02/9405403 

1. Дефиниране на проблема: 

Настоящия Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството /УПМРРБ/ не е съобразен с изискванията на Закона за 

киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна 

сигурност, приета с Постановление № 186  на Министерския съвет от 26.07.2019 г. (обн., 

ДВ, бр. 59 от 2019 г.). 

Съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за киберсигурност минималният обхват на мерките за 

мрежова и информационна сигурност, както и други препоръчителни мерки, се 

определят с наредба на Министерския съвет по предложение на председателя на 

Държавна агенция "Електронно управление". 

Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от Наредбата за минималните изисквания за 

мрежова и информационна сигурност административният орган определя служител или 

административно звено, отговарящо за мрежовата и информационно сигурност в 

министерството. 

 

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 
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В Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) липсва звено 

за мрежова и информационна сигурност, което да е на пряко подчинение на министъра 

на регионалното развитие и благоустройството за осъществяване на функции, свързани с 

организирането, управлението и прилагането на мерки за мрежова и информационна 

сигурност на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството. 

Липсата на такова звено възпрепятства изпълнението на задълженията, които произтичат 

за административните органи от Закона за киберсигурност, както и от Наредбата за 

минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с 

Постановление № 186 на Министерския съвет от 2019 г.(обн., ДВ, бр. 59 от 2019 г.). В 

изпълнение на изричните разпоредби на чл. 3, ал. 2 от Наредбата за минималните 

изисквания за мрежова и информационна сигурност, министърът на регионалното 

развитие и благоустройството следва да определи служител или административно звено, 

отговарящо за мрежовата и информационната сигурност на пряко подчинение, с цел 

пряко информиране за състоянието и проблемите в мрежовата и информационната 

сигурност.  

В резултат на извършен анализ на административните звена в МРРБ е идентифицирана 

необходимост от прецизиране на функциите на структурните звена, с оглед по-ефективна 

организация за изпълнение на функциите. С оглед на обезпечаването на звеното за 

мрежова и информационна сигурност  с 2 щатни бройки, се предвиждат 

вътрешнокомпенсирани промени в рамките на настоящата щатна численост на 

министерството. 

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.). 

Не е възможно идентифицираният проблем да бъде решен в рамките на съществуващото 

законодателство, чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови 

технологични възможности, тъй като за постигане на по-високо общо ниво на мрежова и 

информационна сигурност на всички дейности и процеси в МРРБ трябва да бъде  

създадено Звено за мрежова и информационна сигурност на пряко подчинение на 

министъра на регионалното развити и благоустройството за осъществяване на функции, 

свързани с организирането, управлението и прилагането на мерки за мрежова и 

информационна сигурност. Липсата понастоящем на посоченото звено в структурата на 

министерството е бариера пред изпълнението на задълженията, произтичащи от 

нормативни актове. Проблемът може да бъде решен чрез създаване на Звено за мрежова 
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и информационна сигурност в структурата на МРРБ - в изпълнение на задълженията, 

които произтичат за административните органи от Закона за киберсигурност, както и от 

Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност. 

1.3. 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 нормативния акт. 

2. Цели:  

С проекта на акт се цели : 

-  да се осигури съответствие на УПМРРБ със Закона за киберсигурност и Наредбата за 

минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност 

- да се допълнят правомощията на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството по отношение политиката за мрежова и информационна сигурност на 

министерството ;  

- да се създаде звено за мрежова и информационна сигурност в МРРБ на пряко 

подчинение на министъра на регионалното развитие и благоустройството с определена 

функционална компетентност; 

- да се прецизират функциите на структурни звена в МРРБ; 

-да се уеднаквят текстовете на УПМРРБ с терминологията в действащата нормативна 

уредба. 

3. Идентифициране на заинтересованите страни: 

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.). 

Пряко положително въздействие предвидените промени в нормативната база ще окажат 

върху МРРБ. 

Косвено положително въздействие се очаква върху структурите на държавната 

администрация. 
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4. Варианти на действие:  

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително варианта "без действие". 

Вариант за действие 1: Без действие 

В случай, че не бъде приет проект на Постановление за изменение и допълнение на  

Устройствения правилник на МРРБ, няма да се изпълнят задълженията, които 

произтичат за административните органи от Закона за киберсигурност, както и от 

Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност. 

Липсата на звено за мрежова и информационна сигурност ще възпрепятства 

осъществяването на функции, свързани с организирането, управлението и прилагането 

на мерки за мрежова и информационна сигурност на всички структури, програми, 

дейности и цроцеси в министерството. 

При този вариант няма да бъдат прецизирани функциите на структурни звена в 

министерството. Това ще доведе до  трудности за осъществяване на по-ефективна 

организация на дейността на някои дирекции в МРРБ, както и липса на и на по-добра 

координация на процесите при провеждането на държавната политика в сферата на 

регионалното развитие и благоустройството. 

Вариант за действие 2: Приемане на Постановление за изменение и допълнение на  

Устройствения правилник на МРРБ. При този вариант ще се стигне до: 

- УПМРРБ ще бъде приведен в съответствие със  Закона за киберсигурност и  

Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност; 

- Ще бъде постигнато по-високо общо ниво на мрежова и информационна 

сигурност на всички дейности и процеси в МРРБ, както и оптимизиране на 

организацията и функциите между звената в МРРБ за повишаване ефективността на 

тяхната работа ; 

- Ще бъде създадено Звено за мрежова и информационна сигурност на пряко 

подчинение на министъра за осъществяване на функции, свързани с организирането, 

управлението и прилагането на мерки за мрежова и информационна сигурност. Звеното 

ще осъществява дейността по прилагане на мерки за мрежова и информационна 

сигурност на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството. 

Функциите му ще бъдат определени съобразно препоръчителните функции на 

служителя/звеното, отговарящ/о за мрежовата и информационната сигурност, описани в 

Приложение № 6 към чл. 3, ал. 2, т. 2 от Наредбата за минималните изисквания за 

мрежова и информационна сигурност. 

- С прецизиране на функциите на структурни звена в министерството ще се 

постигане по-ефективна организация на дейността на някои дирекции в МРРБ, както и на 
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по-добра координация на процесите при провеждането на държавната политика в сферата 

на регионалното развитие и благоустройството. 

 

5. Негативни въздействия:  

Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за 

всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за 

идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на 

действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат 

второстепенни и кои да са значителни. 

Вариант за действие 1: Без действие 

Този вариант на действие ще се отрази негативно на МРРБ и на служителите в 

министерството и косвено на държавната администрация. 

УПМРРБ няма да съответства на Закона за киберсигурност и Наредбата за минималните 

изисквания за мрежова и информационна сигурност. 

При този вариант няма да бъде постигнато по-високо общо ниво на мрежова и 

информационна сигурност на всички дейности и процеси в МРРБ, а също така няма да 

бъде оптимизирана организацията и прецизирани функциите на структурните звена в 

МРРБ за повишаване ефективността на тяхната работа. Това ще има негативни 

отражения относно ефективността при изпълнение на политиките на министерството и 

относно усъвършенстване на работните процеси.  

  Вариант за действие 2: Приемане на промяна в Устройствения правилник на 

МРРБ. 

Няма негативни въздействия. 

6. Положителни въздействия:  

Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните 

заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на 

действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели. 
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Вариант за действие 1: Без действие 

При този вариант не са идентифицирани положителни въздействия. 

Вариант за действие 2: Приемане на промяна в Устройствения правилник на МРРБ 

Приемането на промени в Устройствения правилник на МРРБ ще отрази положително на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и служителите в 

министерството. Ще бъде постигнато по-високо общо ниво на мрежова и 

информационна сигурност на всички дейности и процеси в МРРБ. Ще бъде 

оптимизирана организацията и ще се прецизират функциите на звена в министерството 

за повишаване ефективността на тяхната работа. Това ще повлияе в позитивен план на 

ефективността при изпълнение на политиките на министерството и относно 

усъвършенстване на работните процеси.  

 

7. Потенциални рискове:  

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, 

включително възникване на съдебни спорове. 

Не са идентифицирани рискове от приемането на нормативната промяна. 

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? Не 

9. Създават ли се нови регистри? Не 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)? 

 Актът засяга пряко МСП 

■ Актът не засяга МСП 

 Няма ефект 
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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 Министерски съвет ще бъде публикуван на портала за 

обществени консултации (http://www.strategy.bg/PublicConsultation), както и на интернет 

страницата на МРРБ (https://www.mrrb.bg/), като на основание чл. 26, ал. 4, изр. първо от 

Закона за нормативните актове, срокът за получаване на предложения и становища е 30 

дни. След приключване на обществените консултации и преди приемането на проекта на 

акт на Министерския съвет, на интернет страницата на МРРБ и на Портала за 

обществени консултации ще се публикува справка за постъпилите предложения и 

обосновка за неприетите предложения. 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския 

съюз?  

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). 

   Да  

 Не 

 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 

изработването на нормативния акт: 

Име и длъжност: Боянка Георгиева       

Директор на дирекция „Правна“                         Дата: …….2020 г. 

Подпис: 

    

http://www.strategy.bg/PublicConsultation
https://www.mrrb.bg/

