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 ДО 

  МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

  НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Д О К Л А Д  

ОТ БОЙКО БОРИСОВ –  

МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет 

за приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия по 

сигурността на информацията и на нейната администрация. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 3 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за 

разглеждане предложен от председателя на Държавната комисия по 

сигурността на информацията, проект на Постановление на 

Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на 

Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната 

администрация. 

В § 67, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона 

за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните 

работи, обнародван в ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г. е предвидено дирекция 

„Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните 

работи да премине като дирекция „Специална куриерска служба“ към 

Държавната комисия по сигурността на информацията. Разпоредбата 

влиза в сила от 01.01.2017 г.  
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Предложеният проект на Постановление е подготвен в изпълнение 

на § 67, ал. 1, във връзка с § 68, ал. 3 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

Министерството на вътрешните, обн. ДВ, бр. 81/2016 г. С цитираните 

разпоредби законодателят въвежда задължение в тримесечен срок от 

влизане в сила на закона, Министерският съвет да уреди отношенията 

във връзка с преобразуването на административните структури. 

Териториалните звена на дирекция „Специална куриерска служба“ се 

определят също с акт на Министерския съвет.  

Като правна последица от горепосоченото изменение в Закона за 

Министерството на вътрешните работи, проектът на ПМС цели: 

 - приемането от Министерския съвет на нов Устройствен 

правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на 

нейната администрация, който урежда дейността на Държавната комисия 

по сигурността на информацията, както и структурата, организацията на 

работа и числеността на нейната администрация; 

 - поемането от Държавната комисия по сигурността на 

информацията на активите, пасивите, правата и задълженията на 

дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на 

вътрешните работи;  

 - предоставянето за управление на Държавната комисия по 

сигурността на информацията на държавните имоти, управлявани и/или 

ползвани от дирекция „Специална куриерска служба“ на 

Министерството на вътрешните работи, посочени в приложение № 1 към 

постановлението; 

 - уредба на възможността за ползване на комуникационно-

информационните системи и СОД на Министерството на вътрешните 

работи, необходими за изпълнение на функциите на дирекция 

„Специална куриерска служба“, по ред и условия, определени от 

министъра на вътрешните работи и председателя на ДКСИ.  

 Предвидено е проектът на ПМС да влезе в сила от датата на 

обнародването му в Държавен вестник. 

 Проектът на ПМС 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.  

Бюджетът на ДКСИ за 2017 г., в това число и на дирекция 

„Специална куриерска служба“, е финансово обезпечен със Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2017 г., обн. В ДВ бр. 98 от 

09 декември 2016 г. 
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С проекта на ПМС не се предвижда въвеждане на европейско 

законодателство, поради което не е изготвена и приложена таблица за 

съответствие с европейското законодателство.  

Проектът на ПМС не 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 УПМСНА.  

Документите за приемане на проекта на постановление са 

съгласувани по реда на чл. 32 от УПМСНА, като становищата на 

министрите са отразени съгласно приложената справка.  

В изпълнение на изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за 

нормативните актове, проектът на ПМС, проектът на доклад на 

министър-председателя до Министерския съвет и формуляр за частична 

предварителна оценка на въздействието са публикувани на интернет - 

страницата на Държавната комисия по сигурността на информацията и 

на Портала за обществени консултации на Министерски съвет, като 

получените в срока за обществени консултации становища са отразени в 

приложената справка.  

  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, 

предлагам Министерският съвет да приеме Проекта на Постановление за 

приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия по 

сигурността на информацията и на нейната администрация. 
 

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

          БОЙКО БОРИСОВ 
 


