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ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
1. Наименование на проекта
Създаване на координационен съвет към областния управител, включващ
представители на териториалните звена на централната изпълнителна
власт в областта.
2. Цел на проекта
Да се регламентира механизъм за координиране и изпълнение на
секторните политики на областно ниво и да се разработи проект за
изменение и допълнение на Устройствения правилник на областните
администрации.

3. Основание за разработване
Проектът се разработва на основание на Мярка 1,

Приоритет 3 на

Стратегическа цел 2, заложена в Програмата за изпълнение на Стратегията
за децентрализация и се възлага в изпълнение на утвърдения от Съвета за
децентрализация на държавното управление Индикативен финансов план
за 2006 г.

4. Очакван резултат
4.1.Анализ на разпределението и функциите на териториалните звена на
министерствата и ведомствата по области, райони за планиране и други;
4.2.Проведена среща с областните управители и представители на
министерствата за анализ на резултатите и практиката в координацията
на секторните политики;
4.3. Промяна в Устройствения правилник на областните администрации
с цел създаване на координационен съвет към областния управител.
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5. Дейности
Формулировката

на

техническото

задание

на

проекта

дава

възможност при изпълнение на задачата да бъде събрана и анализирана
голяма по обем информация, която може да бъде използвана за вземането
и на други решения във връзка с дейността на областните управители. С
оглед най-точно изпълнение на задачата на проекта цялата работа е
фокусирана върху секторните политики и тяхното провеждане чрез
правомощията на областните управители, териториалните звена на
органите на държавна власт, комисиите и съветите към областния
управител.
5.1. Преглед на секторните политики и тяхното провеждане на
областно ниво.
Ефективното провеждане на правителствената политика е тясно
свързано както с разработването и прилагането на адекватни и свързани
помежду си различни секторни политики, така и с постигането на висока
степен на координация с осъществявани политики на областно и общински
ниво.
Съвместните действия, с ясно определени права, задължения и
отговорности

между

отделните

институции

и

точно

дефинирани

механизми и процедури за контрол и координация между тях могат да
гарантират

преодоляването

на

съществуващите

диспропорции

в

развитието на отделните области и региони, но и да доведе до висока
степен на съгласуваност при реализацията на отделните секторни
политики. Основен приоритет на всяка правителствена политика е
създаването на условия за регионален /областен / капацитет за динамично
и устойчиво развитие. Основен инструмент за осъществяването на
политики в отделните области, за обхващането на различните нива на
държавно управление, както и всички заинтересовани социални страни и
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партньори за съгласувано развитие е разработването на множество
секторни стратегии, които на етапа на приложението включват държавните
органи, гражданските организации и бизнеса. При това възниква въпроса
за управлението и координацията на процеса на прилагане на всяка
секторна политика и на всяко ниво на управление.
Този преглед има за цел да установи ролята на областния управител
при провеждането и координацията на отделните секторни политики и
нормативната регламентация на тези дейности. Обособяването на
отделните секторни политики е съобразено с дефинираните секторни
политики на Европейския съюз.
За целта на анализа са прегледани 54 стратегии и програми, приети от
Министерския съвет към 10.12.2006 г. Анализът се базира на основните
стратегически документи в съответния сектор, с времеви обхват след 2006
година. Стратегии, чийто срок на действие изтича в края на 2006 година
не са описани. Предмет на прегледа са и хоризонталните стратегии в
областта на държавната администрация.
Прегледът на секторните политики включва - наименование на
стратегическия документ, акта, с който е приет, визия или основна цел,
стратегически цели, принципи.
Специално внимание е отделено на участието на областния управител при
формулиране на секторната политика, неговата ангажираност да подготвя
областни стратегии в същата секторна политика, както и възлагането със
стратегическия документ на ангажименти на областния управител.
5.2. Преглед на нормативната уредба на правомощията на
областния управител по секторни политики.
Областният управител е сред органите на изпълнителната власт, които
изрично са посочени в Конституцията ( чл.143 ). Основният акцент на
неговата роля в държавното управление е да осигурява провеждането на
държавната политика на територията на областта. Провеждането като цяло
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на държавната политика изисква областният управител да бъде орган с
обща компетентност т.е. да има правомощия във всички сфери и отрасли
на държавното управление. Доколкото областният управител провежда
държавната политика на територията на областта, то по териториален
обхват неговата компетентност е ограничена – само до тази част от
територията на България, която е включена в съответната област като
административно-териториална единица. Важен аспект на особеното
положение на областния управител като “мост” между националните и
местните интереси са правомощията му да осъществява връзка с
териториалните звена на централната администрация на изпълнителната
власт на територията на областта и да координира и контролира
изпълнението на актовете и действията на техните ръководители ( чл.31,
ал.1, т.6 и т.8 от Закона за администрацията). В този аспект, но по посока
местно самоуправление – изпълнителна власт, следва да се разглеждат и
неговите правомощия да осъществява взаимодействие с органите на
местното самоуправление и местната администрация и да упражнява
контрол по законосъобразността на техните актове и действия ( чл.31, ал.1,
т.1 и т.5 от Закона за администрацията).
Независимо от тези особености, правомощията на областния
управител, както и правомощията на всеки друг орган на власт, подлежат
на класифициране съобразно принадлежността им към основните фази на
държавното управление, разглеждано като процес – разработване на
политики, координация, изпълнение и контрол. За целите на проекта този
подход дава възможност да се проследи доколко предвидените в
специалните закони правомощия на областния управител създават
достатъчно условия за ефективното изпълнение на секторните политики.
Като хоризонтални по отношение на всички секторни политики могат да се
определят правомощията на областния управител по опазването и
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защитата на държавната собственост, поради което те няма да бъдат обект
на отделно разглеждане в настоящия доклад.
Прегледът на правомощията на областните управители е направен
съобразно законодателството към 20.11.2006г. Подробните резултати от
него са дадени в Приложение № 1 към настоящия доклад. С цел
установяване осигуреността на отделните секторни политики с нормативно
определените правомощия на областните управители е разработено
Приложение № 2, което показва какъв тип правомощия има областния
управител във всяка една от секторните политики.
5.3. Набиране на информация за териториалните звена.
Съществуваща административна практика показва изключително
голямо разнообразие от териториални звена на различни органи на
държавната власт. Въпреки различията между тях, основната причина за
създаването им

е да се “доближи” дейността на централната

администрация до гражданите и юридическите лица, както и да се създадат
по-добри условия за ефикасно провеждане на държавната политика на
регионално ниво. с цел еднотипно обобщаване, която да се използва като
основа за аналитичния доклад. Именно това е и основната причина за
необходимостта от по-тясна координация и взаимодействие между тези
териториални звена и областния управител като териториален орган на
изпълнителната

власт.

Информацията

за

териториалните

звена

е

типологизирана по следните показатели: наименование на звената;
подчиненост на централно ниво; секторна политика; предмет на дейност;
териториален обхват на дейността; брой и седалища на териториалните
звена; статут на териториалното звено; нормативен акт, регламентиращ
териториалното звено. Тя дава възможност да се очертаят основните
проблеми при осъществяване на координацията на областно ниво и да се
търси диференциран подход за координиране на отделните секторни
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политики. Събраната информация е дадена в Приложение № 3 към
настоящия доклад.
5.4. Описание на съществуващите комисии и съвети, имащи
отношение към дейността на областните управители.
Съществуването на комисии и съвети представлява организационния
израз на координацията като аспект от управленската дейност. На
нормативно ниво не съществува уредба за това кога се създава комисия и
кога съвет. Критерият би следвало да е свързан с компетентността. При
комисиите акцентът е върху притежаването на определени правомощия,
които би следвало да са самостоятелни от тези на органите, които са
включени

в

комисията.

При

съветите

акцентът

е

подпомагане

изпълнението на правомощията на определен орган – т.е. акцентът е върху
съвещателния характер. Един поглед върху съветите и комисиите на
областно ниво ще покаже, че това разграничение не винаги е проведено
последователно.
Съществуващите комисии и съвети могат да бъдат класифицирани
по критерии дали те подпомагат правомощия на областния управител или
областният

управител или представител на областната администрация

участва в техния състав. В първия случай предмета на дейност е в рамките
на правомощията на областния управител по определена секторна
политика. Във втория случай тези организационни форми са насочени
главно към постигане на синхрон между отделни институции, имащи
функции в рамките на определена политика или дори действие по
политика.
В Приложение № 4 към настоящия доклад е дадена подробна
информация за двата вида съвети и комисии към областния управител,
като за всеки един се съдържат данни за: наименованието на
съвета/комисията,

акта

за

създаване,

секторната

политики,

която

подпомага, предмета на дейност, състава и честотата на заседанията.
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5.5.

Проучване

взаимодействие

между

на

съществуващите

териториалните

звена

практики
и

за

областните

администрации при провеждане на секторни политики на областно
ниво.
Целта на това проучване е емпирично да тества доколко областният
управител има механизми за участие и въздействие върху всеки един от
етапите на управление и прилагане на секторни политики, какви са найразпространените форми за координация, има ли изработени специфични,
ефективно

работещи

механизми

за

междуинституционално

сътрудничество и какви информационни потоци осигуряват вземането на
управленски решения. За тази цел беше разработена анкетна карта, която
съдържа няколко типа въпроси от проблемните области. От анкетираните
се изискваше да изразят степен на съгласие с набор от твърдения,
отнасящи се до процеса на координация на дейността на териториалните
звена и ролята на областния управител в този процес. Друга група от
въпроси цели събирането на информация за най-разпространените
организационни форми на координация, начина на тяхното създаване,
ефективността им на действие и периодичността на заседанията им.
Последната

група

въпроси

е

ориентирана

към

информационното

осигуряване на управленския процес – информационните източници,
честотата и достатъчността на получаваната информация. Анкетните карти
бяха изпратени до 28-те областни управители по електронна поща и 22-ма
от тях коректно попълниха и върнаха анкетните карти в посочения срок.
Това съставлява 78,5% възвръщаемост, което дава основание да
разглеждаме получените резултати като валидни за всички областни
администрации. Резултатите от направеното проучване, заедно с анализ и
анкетната карта са дадени като отделен резултат по изпълнението на
проекта.
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5.6.

Провеждане

на

среща

с

областните

управители

и

представители на министерствата, провеждащи секторни политики на
областно ниво на която бе представен анализа на нормативната уредба и
прилаганите

схеми

на

взаимодействие

и

координация

между

териториалните звена и областните администрации. За дискусия бяха
предложени варианти на механизъм за оптимизиране на координацията
при изпълнението на секторните политики в рамките на областта и
създаване на координационен съвет към областния управител. Срещата е
проведена на 18.12.2006г. като писмените материали, раздадени на
участниците са дадени като отделен резултат по изпълнението на проекта.
В срещата участваха министърът на държавната администрация и
административната реформа, заместник-министри на Министерството на
държавната

администрация

и

административната

реформа

и

на

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и
представители на министерствата на земеделието и горите, околната среда
и водите и труда и социалната политика.
5.7. Проект за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на областните администрации, които ще се базират на
правния анализ, обзора на секторните политики и проучването на
съществуващите практики в които ще бъдат отразени препоръките,
мненията и критиките от проведената дискусия на срещата с областните
управители и представители на министерствата. Проектът включва кратки
мотиви,

които

съдържат

съображения

за

необходимостта

от

Координационния съвет, описание на основните елементи на неговата
организация – предмет на дейност, структура, състав, ръководство,
техническо осигуряване, честота на заседанията, кворум. Проектът
съставлява последната част на настоящия доклад.
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ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
В областта на секторна политика “Данъчната политика и
финансов контрол” са приети следните стратегически документи:
1.Стратегия за управление на държавния дълг за периода
2006-2008 г., приета с Протокол № 23 т. 2 от заседанието на
Министерския съвет на 8 юни 2006 г.
Основната цел на дълговата политика е осигуряване на
безпрепятствено финансиране на бюджета и рефинасиране на дълга,
при минимално възможна цена в средно- и дългосрочен аспект и при
оптимална степен на риск.
За постигането й в Стратегията са поставени следните подцели:
- стриктно наблюдение на размера на дълга;
- поддържане разходите по обслужването на дълга на ниско ниво
в средно- и дългосрочен аспект и при приемлива степен на риск;
- осигуряване на стабилни източници за финансиране на бюджета
и рефинансиране на дълга;
- поддържане на тясна координация и взаимна информираност
между Министерството на финансите и Българската народна банка.
2.Стратегия за изграждане на Информационна система за
финансово управление в бюджетния сектор 2004 – 2008 г. , приета
с Протокол N 35, т. 26 от заседанието на Министерския съвет на 23
септември 2004 година
Основна цел - да осигури пълното окомплектоване на работните
системи и използването на технологията в максимален капацитет и по
икономичен начин, което ще гарантира успешното прилагане на
работната стратегия и отстраняването на неефективните системи.
По отношение правомощията на областните управители:
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Специалното законодателство в областта на данъчната политика
и финансовия контрол не предвижда правомощия на областните
управители.
По отношение на териториалните звена към органите на
държавна власт:
1. Към министъра на финансите функционират 3 изпълнителни
агенции и 1 държавна комисия с териториални звена. Звената на
изпълнителните агенции са организирани в дирекции (териториални,
регионални) като териториални структури на агенцията (Агенция
Митници) (АМ) и Националната агенция за приходите (НАП) или в
структурата на главни дирекции (Агенцията за държавни вземания
(АДВ). Териториалните звена на Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) са сектори в структурата на главна дирекция. Създадени са със
закон (НАП), със закон и устройствен правилник (АМ, АДВ) и с
устройствен правилник (ДКХ).
Седалищата и броят им са определени в закона и устройствения
правилник, с изключение на АДВ и НАП, където това, включително и
определянето на териториалния обхват на дейност, е правомощие на
министъра, респективно на управителния съвет.
Единствено НАП има териториални структури във всички областни
центрове и териториалният обхват на дейността съвпада с територията
на съответната област. Останалите административни структури имат
териториални звена (5-6 на брой) в областни центрове като
териториалната им компетентност обхваща територията на повече от
една области или има локален обхват поради спецификата на
дейността (АМ).
Териториалните структури на НАП са пряко подчинени на
Управителния съвет, чийто председател е министърът на финансите.
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Подчинеността на звената на АМ спрямо централното ниво е
двустепенна – изпълнителен директор – министър на финансите.
Йерархическата подчиненост на териториалните звена на АДВ и ДКХ
е тристепенна главен директор – изпълнителен директор – министър.
2. В областта на финансовия контрол функционират две
независими институции – Сметна палата и Комисия за финансов
надзор. Създадени са със закон. Не са йерархически подчинени на
орган на централната изпълнителна власт. Отчитат дейността си пред
Народното събрание. Определянето на броя, наименованието и
обхвата на дейността им са от компетентността на Сметната палата,
съответно на Управителния съвет Комисията за финансов надзор.
Липсва конкретна информация за тях., но е известно, че Сметната
палата няма реално създадени структури във всички областни
центрове, както би следвало да бъде по логиката на предмета на
нейната дейност.
По отношение на комисиите и съветите към областните
управители
Няма комисии и съвети към областния управител,свързани със
секторната политика “Данъчна политика и финансовия контрол”.

ЕНЕРГЕТИКА
В областта на секторна политика “Енергетиката” са приети
следните стратегически документи:
1.Енергийна стратегия на Република България, приета с
Решение №279 на Министерския съвет от 11 май 2002 г.
Ефективното функциониране на енергетиката е от жизнено
значение за всяка икономика. Енергията присъства като съществен
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елемент във всеки краен продукт на индустрията и на услугите.
Поради това разработването и реализирането на стратегия за
икономически ефективно и сигурно енергоснабдяване, съобразено с
изискванията за опазване на околната среда, е фундаментална
предпоставка за изпълнението на националните цели за значителен и
устойчив икономически растеж и преодоляване на бедността.
Основни цели:
● Чрез конкурентна енергетика към конкурентна икономика –
реформа, инвестиции – приватизация
● Сигурност на енергийните доставки
● Енергийна ефективност: намаляване на относителното енергопотребление
● Ценова политика: намаляване и преустановяване на ценовите
енергийни

субсидии,

въвеждане

на

регулаторни

правила

за

определяне на енергийните цени, цени на електрическата енергия, на
топлинната енергия,
● Социална защита и социални гаранции при пазарното
ориентиране на енергетиката;
● Опазване на околна среда
Политиката на правителството в областта на енергетиката ще се
основава на следните принципи:
- Установяване на пазарни отношения в енергетиката въз основа
на разходноориентирани тарифи и свободно договаряне;
- Активна роля на държавата за създаване на ясна и устойчива
законова и регулаторна рамка за инвестиции, търговска дейност и
защита на обществото;
- Създаване на законодателна, регулаторна и пазарна среда преди
осъществяване на големи нови инвестиционни и приватизационни
проекти;
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- Активна политика за енергийна ефективност като средство за
повишаване конкурентоспособността на икономиката, повишаване
сигурността на енергоснабдяването и опазване на околната среда;
- Ефективна социална защита чрез пренасочване на държавните
субсидии

от

производителя

към

потребителя,

мерки

за

енергоспестяване и въвеждане на социалноориентирани тарифи;
- Позициониране на България като надеждна държава за
осигуряване

на

бъдещ

транзит

на

петрол,

природен

газ

и

електроенергия и диспечерски и пазарен регионален център.
2.Национална

дългосрочна

програма

по

енергийна

ефективност до 2015 г., приета с Решение № 620 на Министерския
съвет от 4 юли 2005 г.
Програмата конкретизира тезите на Управленската програма на
Правителството

и

Енергийната

стратегия

на

България,

като

формулира инициативите и мерките за повишаване на ЕЕ. Основната
цел е намаляване енергийната интензивност на БВП, чрез намаляване
енергийната интензивност във всички икономически сектори - крайни
потребители на горива и енергия: индустрия, транспорт, услуги, бит и
селско стопанство. Секторите са анализирани последователно, като са
взети под внимание дяловете им в крайното енергийно потребление.
Реализирането на програмата ще доведе и до:
• намаляване вредните газови емисии и емисиите на парникови
газове, отделяни в атмосферата, водещо до подобряване параметрите
на околната среда;
• намаляване на отрицателния ефект от повишаване на цените на
енергиите и горивата върху крайните потребители и подобряване
комфорта на живот на домакинствата;
• рационално използване и забавяне на процеса на изчерпване на
природните енергийните ресурси;
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• намаляване зависимостта на страната от внос на енергийни
ресурси;
• създаване

на

нови

пазарни

възможности

за

търговци

(производители, фирми за услуги и т.н.) на енергийно ефективни
съоръжения, разкриване на нови работни места;
• постигане на устойчиво развитие.
Отговорности на областните управители
Регионалната политика в България се стреми към преодоляване
на различията в нивото на развитие и жизнения стандарт в различните
региони на страната

чрез

подпомагане

на структурното

им

приспособяване, развитие на отделни техни райони, намиращи се в
упадък и общо социално-икономическо възраждане. Посочените цели
за регионално развитие допълват и оптимизират в регионален аспект
стратегическите цели за развитие на отделни сектори - икономика,
развитие на базисната инфраструктура и околната среда, човешки
ресурси и развитие на земеделието.
Целта е чрез активна политика за разумно използване на
енергията и енергийните ресурси да се постигне трайна тенденция към
подобряване показателите на енергийното потребление на страната,
както на отраслово, така и на регионално ниво.
В

Закона

за

енергийна

ефективност

е

предложена

административна система за осъществяване на политиката за
повишаване на енергийната ефективност, съчетаваща правомощията
на централната и териториалната изпълнителна власт. Предвижда се
реализиране на политиката по енергийна ефективност чрез прилагане
на краткосрочни и дългосрочни национални, отраслови, областни и
общински програми. Политиката по повишаване на енергийната
ефективност на регионално и секторно ниво ще се реализира чрез
дългосрочната национална програма за ЕЕ. Изпълнението на тази
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програма

ще

увеличи

значително

конкурентоспособността

и

енергийната независимост на страната, качеството на енергийните
услуги за крайния потребител, като едновременно ще се подобри и
състоянието на околната среда.
Отговорности на областните управители
Министрите,

ръководителите

на

ведомства

и

областните

управители в рамките на своята компетентност предприемат действия
и създават необходимата организация за изпълнение на предвидените
в националната дългосрочна програма мерки.
Министрите,

ръководителите

на

ведомства

и

областните

управители, посочени като отговорни институции за изпълнението на
Националната дългосрочна програма по енергийна ефективност до
2015г., се ръководят от предвидените в нея политики и мерки, като ги
включват в стратегиите, програмите и плановете за развитие на
съответните отрасли и региони.
Министрите,

ръководителите

на

ведомства

и

областните

управители, посочени като отговорни институции за изпълнението на
Националната дългосрочна програма по енергийна ефективност до
2015г., до 31 март всяка календарна година предоставят информация
на изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност
за хода на изпълнението на политиката и мерките, предвидени в
краткосрочните отраслови и целеви програми за предходната година.
За

изпълнението

на

целевите

годишни

програми

за

осъществяване на мерки по енергийна ефективност, съставяни всяка
година от централните органи на изпълнителната власт, областните
управители и другите държавни органи, се предвиждат средства от
републиканския бюджет. При инвеститори със смесена собственост,
помощта, предоставяна от републиканския бюджет, се предлага да
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бъде пропорционална на дела на държавното участие в капитала на
дружеството-инвеститор.
При проекти от значителен обществен интерес, областните
управители ще осигуряват прилагането на държавната инвестиционна
политика, насочена към повишаване на енергийната ефективност.
Създадените
управители

областни
в

съвети

организиране

по

ЕЕ

подпомагат

разработването

на

областните

програми

за

инвестиране в мерки по енергийна ефективност. Контролът за
инвестициите се осъществява от областните управители.
3.Национална

краткосрочна

програма

по

енергийна

ефективност 2005-2007 г., приета с протокол № 53 т. 2 от заседанието
на Министерския съвет на 15 декември 2005 година
Програмата поставя база за разработването на конкретни целеви
програми по енергийната ефективност в различните сектори на
икономиката на страната. Основната цел е намаляване на енергийната
интензивност на брутния вътрешен продукт, чрез намаляване
енергийната интензивност във всички икономически сектори - крайни
потребители на горива и енергия: индустрия, транспорт, услуги, бит и
селско стопанство.
Отговорности на областните управители
За

изпълнението

на

целевите

годишни

програми

за

осъществяване на мерки по ЕЕ, съставяни всяка година от
централните органи на изпълнителната власт, областните управители
и

другите

държавни

органи,

се

предвиждат

средства

от

републиканския бюджет, съобразно възможностите на бюджета за
съответната година.
За оказване на методическа помощ на Областните управители и
общинските съвети при реализацията на програмите по ЕЕ ежегодно в
бюджета на АЕЕ се разчитат целеви средства.
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4.Стратегия за финансиране на изолацията на сгради за
постигане на енергийна

ефективност и план-програма за

изпълнението й, приета с протокол 28. т. 35 от заседанието на
Министерския съвет от 14 юли 2005 г.
Целите на стратегията за финансиране на топлоизолацията на
сгради за постигане на енергийна ефективност са:
● да предложи подобрения в националното законодателство,
необходими за финансиране на топлоизолацията в съществуващи
сгради;
● да предложи перспективни схеми за финансиране на изолацията
в сгради.
Определянето

на

необходимите

взаимодействия

между

заинтересованите институции и организации за реализиране на целите
на Стратегията е главната предпоставка за осъществяване на
финансиране на мащабно и професионално изолиране на сградите в
страната, и оттам, за повишаване на енергийните им характеристики и
постигане на икономии на енергия.
Отговорности на областните управители
Министрите, областните управители, общинските съвети и
кметове подготвят и изпълняват програми по енергийна ефективност.
Централните органи на изпълнителната власт, областните
управители и другите държавни органи съставят всяка година целеви
годишни програми за осъществяване на мерки по енергийна
ефективност и ги предоставят за обобщаване от изпълнителния
директор

на

агенцията.

Тези

програми

се

финансират

от

републиканския бюджет.
По отношение правомощията на областните управители:
В секторна политика “Енергетика” областният управител има
правомощия, само в областта на енергийната ефективност. Съгласно
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Закона за енергийната ефективност областният управител организира
разработването и изпълнението на областни програми по енергийна
ефективност и съставя целеви годишни програми за осъществяване на
мерки по енергийна ефективност. В тази сфера той осъществява
взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната
администрация.
По отношение на териториалните звена към органите на
държавна власт:
В областта на енергетиката и енергийната ефективност няма
административни структури на централната изпълнителна власт с
териториални звена.
По отношение на комисиите и съветите към областните
управители
Няма комисии и съвети към областния управител, свързани със
секторната политика “Енергетика”.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
В областта на секторна политика “Здравеопазване” са приети
следните стратегически документи:
1. Национална стратегия за борба с наркотиците 2003-2008,
приета с протокол № 8 т. 23 от заседанието на Министерския съвет от
20 февруари 2003 г.
Стратегически цели:
● Ограничаване употребата на наркотични вещества чрез
осигуряване на ефективно лечение и превенция;
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● Намаляване предлагането на незаконни наркотични вещества
чрез повишаване ефективността на правоприлагащите органи;
● Намаляване обема на незаконната търговия с химически
вещества (прекурсори), използвани при незаконното производство на
наркотици;
● Създаване на национално звено за оперативна информация по
наркотиците, което да подпомага работата на националните и
международни институции, ангажирани в борбата срещу незаконния
трафик на наркотици;
● Осигуряване на ефективно ръководство и координация на
политиката

по

наркотиците

и

изграждане

на

ефективни

информационни системи.
План за действие за изпълнение на Националната стратегия
за борба срещу наркотиците 2006 - 2008 г., приет с протокол № 18 т.
22 от заседанието на Министерския съвет от 24 април 2003 г.,
актуализиран с решение по протокол № 30 т. 2 от 27 юли 2006 г.
Стратегическа задача 1- предотвратяване въвличането на нови
хора в злоупотребата с наркотични вещества
Стратегическа задача 2 - намаляване на злоупотребата с
наркотични вещества и техните препарати, използвани за медицински
цели
Стратегическа задача 3 - преодоляване на социалната изолация и
депривация на високорисковите групи
Стратегическа цел 4 – намаляване разпространението на болести
сред използващите наркотици, които имат ефект върху обществото:
инфекции, предавани по кръвен път (hiv/спин, хепатит в, с и др. )
туберкулоза, болести, предавани по сексуален път и др.
Стратегическа задача 5 - разработване на система от ефективни и
разнообразни програми за лечение
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Стратегическа задача 6 - разработване на система от ефективни и
разнообразни програми за лечение
Стратегическа задача 7 - разработване и въвеждане на добри
практики за превенция, лечение, рехабилитация и намаляване на
щетите за здравето
Стратегическа задача 8 - разработване и внедряване на програми
за социална рехабилитация и интеграция
Отговорности на областните управители
Задача 8а от Плана за действие - разработване и внедряване на
програми за социална рехабилитация и интеграция
Подзадачи:
а) Създаване на терапевтични резиденциални центрове;
б) Създаване на дневни центрове за социална рехабилитация и
реинтеграция в общността;
в) Прилагане на програми за заетост към дирекциите “Бюро по
труда” за зависими лица преминали успешно курс на лечение;
г) Изграждане на мрежа за социална защита, включваща здравни,
социални и правоприлагащи институции и служби на национално и
общинско ниво;
д) Прилагане на програми за професионално обучение на
зависими преминали успешно курс на лечение на зависимости
Цел: Създаване на условия за успешна социална рехабилитация и
интеграция на зависими и злоупотребяващи с наркотични вещества
Показател:
Брой общини, в които са реализирани програми
Брой зависими, които участват в такива програми
Брой зависими, преминали успешно курс на лечение, включени в
програми за професионално обучение
Функциониращи терапевтични резиденциални центрове
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Срок: 2008 г.
Отговаря: министърът на труда и социалната политика, министърът на
здравеопазването
Партньори: Министър на регионалното развитие и благоустройство,
общинска администрация, областна администрация, неправителствени
организации
2.Здравна стратегия за лица в неравностойно положение,
принадлежащи към етнически малцинства и на План за действие
2005-2007 г. , приети с протокол № 36 т. 1 от заседанието на
Министерския съвет на 8 септември 2005 г.
Здравната стратегия за лица в неравностойно положение,
принадлежащи към етнически малцинства е интегрална част от
Националната здравна стратегия, насочена към осигуряването на подобро здраве на българското население. Тя цели постигането на повисоко ниво на здраве на българските граждани в неравностойно
положение,

принадлежащи

към

етнически

малцинства

и

преустановяване на част от негативните тенденции в здравето на
нацията.
Здравната стратегия за лица в неравностойно положение,
принадлежащи към етнически малцинства, се ръководи от по-общата
социална цел за повишаване качеството на живота и благосъстоянието
на всички български граждани, за гарантиране на правото на
пълноценно развитие на всеки, независимо от неговия социален
произход, етническа или верска принадлежност и/или полови
различия. Доброто здраве е не само важно условие за постигане на
тази цел, но и неотменна част от основните човешки права.
Стратегически цели:
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● Преодоляване и преустановяване негативните тенденции за
здравето на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към
етнически малцинства и създаване на условия за неговото подобрение
● Осигуряване на равенство в достъпа до здравни услуги на
лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически
малцинства
● Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до
здравна информация
● Преодоляване на културните бариери в общуването и всякакви
форми на дискриминационни нагласи
●

Разширяване

обхвата

на

здравноосигурените

лица

в

неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства
Усилията за подобряване здравето на лицата в неравностойно
положение, принадлежащи към малцинствени групи, не могат да
бъдат съсредоточени само в областта на медицинските грижи,
профилактиката и здравното образование. Задължително условие е
намаляването

на

безработицата,

повишаването

на

доходите,

подобряването на инфраструктурата и на жилищните условия,
повишаването на образователния статус. От голямо значение е
повишаването на обществените разходи за здравеопазване, както и
намаляването на цените на някои животоспасяващи лекарства.
3.Национална стратегия за профилактика и контрол на
СПИН и полово предавани болести и Национална програма за
профилактика и контрол на СПИН и полово предавани болести
2001-2007 г. приета с решение № 58 на Министерския съвет от 9
февруари 2001 г.
Този документ е широкообхватен стратегически план, който
съдържа насоки и ръководство за изготвяне на отговор за
ограничаване на проблемите свързани с ХИВ/СПИН епидемията.
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Стратегията е подчинена на две основни задачи – от една страна да се
подготви бърз отговор за най-уязвимите групи в обществото, а от
друга – да се положи основата на устойчив процес по отношение на
намаляване на фактори за уязвимост към

ХИВ/СПИН и полово-

предавани инфекции в страната.
Този план не се отнася само за здравния сектор, той включва
взаимосвързан отговор както от страна на множество институции и
служби, така и от страна на обществото и неправителствените
организации.
Отговорности на областните управители
Стратегията предвижда ръководните структури на национално,
областно и общинско ниво, както и отделните министерства и
организации да разработят свои собствени планове за действие на
основата на стратегията, за да се получи обединен, максимално
адекватен на конкретната ситуация и максимално национален отговор.
4.Стратегия по безопасност на храните, приета с Решение №
474 на Министерския съвет от 25 юни 2001 г.
В стратегията са
регламентираните

набелязани мерки за изпълнение на

изисквания

към

храните,

задълженията

на

производителите на храни, преработвателите, търговците, реда за
извършване на държавния контрол върху цялата хранителна верига.
Определени са отговорностите на държавните органи, които прилагат
законодателството по безопасност на храните.
По отношение правомощията на областните управители:
В секторна политика “Здравеопазване” Законът за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите възлага на областния
управител

да

определи

със

заповед

лицата

от

областната

администрация, които ще осъществяват функциите по контрол върху
прекурсорите.
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По отношение на териториалните звена към органите на
държавна власт:
1. Към министъра на здравеопазването функционират 2 вида
териториални структури – Регионален център по здравеопазване и
Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве.
Те са юридически лица, второстепенни разпоредители към министъра.
Създават се, преобразуват се и се закриват от Министерския съвет на
основание на Закона за здравето. Седалищата, броят и териториалният
обхват на дейността са определени в закона. Седалищата им са в
областните центрове с обхват на дейността – територията на
съответната област. На централно ниво са подчинени пряко на
министъра на здравеопазването.
2. Националната здравноосигурителна каса е независима от
централната изпълнителна власт институция, която отчита дейността
си пред Народното събрание. Създадена е със Закона за здравното
осигуряване, в който са уредени и нейните териториални структури –
Районните здравноосигурителни каси. Седалищата им са в областните
центрове, с обхват на дейността – територията на съответната област.
Районните здравноосигурителни каси са пряко подчинени на
директора на Националната здравноосигурителна каса.
По отношение на комисиите и съветите към областните
управители
В областта на контрола върху наркотичните вещества действат
Областни съвети по наркотични вещества, които не са подчинени
на централно ниво и не са структури на централната изпълнителна
власт. Създадени са със Закона за борба с наркотичните вещества и са
уредени с Правилник за организацията и дейността. Те са 27 на брой
със седалища в общините, чийто административни центрове са

26

административни центрове на области. Финансират се от държавния
бюджет, чрез общинските бюджети.

ЗЕМЕДЕЛИЕ1
В областта на секторна политика “Земеделие” са приети
следните стратегически документи:
1.Стратегия за развитие на подсектор „Лечебни растения” в
българското земеделие, преработвателната промишленост и износ
до 2010 г. , приета с протокол 36 т.4 от заседанието на Министерския
съвет на 7 септември 2006 г.
Подсекторът на лечебните растения в България е една от важните
движещи сили за дълготрайно икономическо развитие на селските
региони.
Лечебните растения от България са конкурентоспособни на
вътрешния и външния пазар, а търсенето на български лечебни
растения нараства.
Краткосрочната цел на стратегията е запазване на пазарния дял.
Дългосрочните цели:
● Дълготрайно разширяване на пазарния дял в подсектора на
лечебните растения в световен мащаб
● Разширяване на пазарния дял чрез предлагане на пазарно
ориентирани стоки с високо качество
● Дълготраен ефект върху опазването на природата.
2.Национална стратегия за развитие на лозарството и
винарството в Република България 2005-2025 г, приета с протокол
№ 1 т. 30 от заседанието на Министерския съвет на 6 януари 2005 г.
1

В тази секторна политика се включват: земеделски земи, ветеринарномедицинска
дейност, тютюн и тютюневи изделия, гори
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Целта на стратегията е да очертае рамка за развитие на сектора и
разширяване на пазара за българските вина в страната и извън нея.
Начинът е да се постигне устойчиво присъствие в пазарни ниши за
качествени вина на пазари с изявени гастрономически навици и стил
на живот.
Стратегически цели
● Изграждане на съвременна структура на сектора
● Експанзия на лозаро-винарския сектор
● Утвърждаване на автентичен образ на българското вино на
националния и международния пазар.
стратегия

3.Национална

за

развитие

на

тютюнопроизводството в България 2003-2007, приета с Решение №
194 на Министерския съвет от 27 март 2003 г.
Основната цел на Националната стратегия за развитие на
тютюнопроизводството в периода преди присъединяването ни към ЕС
е да се достигне и стабилизира производството на над 70 хил. тона
суров тютюн и да се разкрият възможностите за реализацията му на
вътрешния

и

международния

пазар,

повишаване

на

конкурентоспособността и подобряване на социалния статус на
тютюнопроизводителите.
Основни приоритети
¾ Усъвършенстване на структурата на основата на използване на
сравнителните преимущества на страната – природни условия, опит,
традиции, квалификация на работната сила, развита научна дейност.
¾ Запазване екологичната чистота на българските тютюни.
¾ Подобряване структурата и изпреварващо развитие на
тютюневите

сортови

групи,

които

са

по-силно

експортно

ориентирани.
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¾ Подобряване на материално-техническата база на всички етапи
на производството на суровината.
¾ Повишаване на доходите на тютюнопроизводителите и
подобряване на социалния им статус.
¾ Регулиране и контролиране на производството и правилното
прилагане на държавната политика в сектора.
¾ Внедряване и адаптиране на системата за организация и
регулация на тютюнопроизводството в България с тази на страните от
Европейския съюз.
¾

Повишаване

квалификацията

на

производителите

и

организиране на производството по групи производители на тютюн с
оглед повишаване производителността на труда и подобряване
потребителските качества на суровината.
Отговорности на областните управители
Националната стратегия за развитие на тютюнопроизводството
се изготвя въз основа на националните цели и интереси, свързани с
производството, изкупуването

и реализацията на тютюна и

тютюневите изделия и регионални стратегии за развитие на
тютюнопроизводството, разработени от областните управители.
4.Национална горска политика и стратегия “Устойчиво
развитие на горския сектор в България, 2003 – 2013”, приета с
Решение № 651 на Министерския съвет от 15 септември 2003 г.
Обективните условия налагат създаването на ефективна система
за многоцелево управление на горите и за развитие на модерна горска
промишленост, което изисква нови решения. Обект на горската
стратегия е горският сектор, включващ горското стопанство и
горската промишленост - дървообработваща, мебелна и целулознохартиена.
Визията за развитие на горския сектор е:
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“Българската гора е национална ценност. Ресурсите на горските
екосистеми запазват своите екологични, социални и икономически
функции за подобряване качеството на живот на хората. Горите се
управляват професионално в стабилен горски сектор, с широка
обществена подкрепа, при взаимно зачитане и интегриране на
интересите на всички заинтересувани страни.”
Основните цели на Националната горска стратегия са:
• Устойчиво развитие на икономически жизнен горски сектор в
условията

на

пазарна

икономика,

чрез

многофункционално

стопанисване на горите.
• Привеждане на целите и средствата на устойчивото развитие
на горския сектор в съответствие с международните критерии и
поетите в това отношение задължения.
• Създаване на условия за осигуряване на национални и
международни финансови ресурси и подкрепа за развитие на сектора.
Досега в страната не се дооценяваше необходимостта от
провеждане на целенасочена политика на държавата и нейните органи
на управление в областта на горското стопанство с цел осъществяване
по-добро

развитие

на

регионите.

Особено

наложително

е

предприемането на действия за развитие на планинските райони,
които са застрашени от обезлюдяване. Горите като част от тези
райони могат да бъдат суровинен източник за развитие на народни
занаяти

и

дървопреработвателна

промишленост,

средище

за

екологичен и селски туризъм и не на последно място за
осъществяване на трудова заетост на местното население.
Отговорности на областните управители
Регионалната

политика

се

осъществява

от

областните

администрации и местните органи на управление, каквито са
общините

и

кметствата.

Тяхната

дейност

се

подпомага

от
30

регионалните структури на НУГ – държавните лесничейства (ДЛ) и
регионалните управления на горите (РУГ) и от областните служби
“Земеделие и гори” на МЗГ. Основните действия в областта на
регионалната политика са насочени преди всичко към изготвяне на
регионални планове за развитие, в които има раздел гори, участие в
консултативни съвети по охрана на горите, съвети по лова към РУГ и
комисии по ловно стопанство към ДЛ.
Финансирането на значителен брой от стратегическите действия,
заложени в НГПС, с изключение на частните инвестиции в горската
промишленост, ще бъде задача на държавата. Държавните органи –
МЗГ, МОСВ, МРРБ, МИ, МТСП, МК, МОН, МФ, МВР, ще
допринесат чрез субсидиите, предвидени в държавния бюджет.
Все по-важна е ролята на областните администрации и общините
чрез

подкрепата

им

на

плановете

за

регионално

развитие.

Конкретните размери на държавното финансиране ще подлежат на
ежегодно съгласуване в рамките на бюджетната процедура и ще се
определят съобразно възможностите на бюджета за съответната
година.
По отношение на правомощията на областния управител
В секторна политика “Земеделие” областният управител има
правомощия в следните области:
1.Земеделски земи
По силата на Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи областният
управител

определя

със

заповед

земите

за

обезщетение

на

собствениците, притежавали земеделски земи преди образуване на
ТКЗС и одобрява със заповед планът на новообразуваните имоти.
Също така областният управител координира взаимодействието
между териториалните звена на Министерството на земеделието и
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горите и общините, кметствата, регионалните браншови съюзи на
производителите и стопанските субекти на територията на областта.
Съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
наказателните постановления за административни нарушения по този
закон се издават от областния управител по местонахождението на
имота или от упълномощено от него длъжностно лице.
2.Ветеринарномедицинска дейност
Съгласно

Закона

за

ветеринарномедицинската

дейност

областните управители създават постоянно действащи епизоотични
комисии за прилагане на мерките по здравеопазване на животните,
като определят със заповед техния поименен състав и правилата за
работата им.
3.Тютюн и тютюневи изделия
Законът за тютюна и тютюневите

изделия

предвижда

областните управители да разработват регионални стратегии за
развитието на тютюнопроизводството по общини, количества, типове,
произходи и сортове. Наказателните постановления за определени
административни нарушения по този закон се издават от областния
управител.
4.Гори
Съгласно Закона за горите по предложение на министъра на
земеделието и горите областният управител продава, заменя или
учредява ограничени вещни права върху гори и земи.
По отношение на териториалните звена към органите на
държавна власт:
1. В структурата на Министерството на земеделието и горите
(МЗГ) функционират 28 териториални звена – областни дирекции в
структурата на Главно дирекция “Земеделие и гори”. Правното
основание за създаването им е в Устройствения правилник на МЗГ. Те
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са със седалища в областните центрове и с обхват на дейността –
територията на съответната област. Едни от важните им функции са
участието

в

дейността

по

подпомагане

на

министъра

при

осъществяване на държавната политика. Те прилагат Общата
селскостопанска политика на ЕС на територията на областта.
Областните

дирекции“Земеделие

координацията

на

регионалните

и

гори”

звена

на

осъществяват
второстепенните

разпоредители с бюджетни кредити към министъра. Йерархическата
им подчиненост спрямо централното ниво е двустепенна: главен
директор – министър.
2.

Към

министъра

на

земеделието

и

горите

има

6

изпълнителни агенции с териториални звена.
а) Изпълнителната агенция “Борба с градушките” има 10
регионални дирекции в структурата на главна дирекция. Правната им
уредба е в Устройствения правилник на агенцията, в който са
определени и седалищата, и предмета на дейност. Седалищата на
регионалните дирекции са ситуирани в села на територията на
няколко области. Основната им дейност е свързана с пряко
ръководство

и

организация

на

реализация

на

противоградови

радиолокационната

дейност;

въздействия,
следене

на

метеорологичната обстановка в района и анализ на атмосферните
процеси. Йерархическата им подчиненост спрямо централното ниво е
тристепенна: главен директор – изпълнителен директор – министър.
б) Изпълнителната агенция по лозата и виното има два вида
териториални звена в структурата на главни дирекции. Броят и
седалищата им са определени в Устройствения правилник.
- 2 контролни лаборатории за анализ на вина в структурата на Главна
дирекция "Контрол на виното, лабораторен анализ и борба с
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неразрешените енологични практики" със седалища в София и
Пловдив.
- 9 териториални звена в структурата на Главна дирекция "Регулиране
и контрол на лозарския потенциал". Седалищата им са в областни
центрове. Йерархическата им подчиненост спрямо централното ниво е
тристепенна: главен директор – изпълнителен директор – министър.
в) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури има 27
териториални звена “Риболовен надзор” в структурата на Главна
дирекция "Рибарство, аквакултури и контрол". Правната уредба им
уредба е в Устройствен правилник. Седалищата им са в областните
центрове (с изключение на София). Териториалният обхват на
дейността им е територията на съответната област.
Йерархическата им подчиненост

спрямо централното ниво е

тристепенна: главен директор – изпълнителен директор – министър.
г) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в
животновъдството има 9 Регионални дирекции по селекция и
репродукция в животновъдството в структурата на Главна дирекция
"Селекция и репродукция в животновъдството”. Правната уредба им
уредба е в Устройствен правилник, в който са определени седалищата
и териториалния обхват на дейността им. Седалищата им са в 8
областни

центъра

и

с.

Аксаково

(Варна).

Териториалната

компетентност на отделните регионални дирекции е различна – от
една до четири области. Йерархическата им подчиненост спрямо
централното ниво е тристепенна: главен директор – изпълнителен
директор – министър.
д) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и
семеконтрол има два вида териториални звена в структурата на главни
дирекции.

Правната

уредба

е

в

Устройствен

правилник.
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Териториалният обхват, седалищата и числеността на персонала на
звената се определят от изпълнителния директор на агенцията.
- 12 териториални звена в структурата на Главна дирекция
“Сортоизпитване”
- 14 териториални звена в структурата на Главна дирекция
“Апробация и семеконтрол”
Седалищата им са в областни центрове. Йерархическата им
подчиненост спрямо централното ниво е тристепенна: главен
директор – изпълнителен директор – министър.
е)

Изпълнителната

агенция

по

хидромелиорации

има

9

Регионални дирекции по хидромелиорации в структурата на Главна
дирекция “Хидромелиорации”. Правната им уредба е в Устройствен
правилник. Седалищата им са в областни центрове. Териториалната
компетентност на отделните регионални дирекции е различна – от
една до четири области. Йерархическата им подчиненост спрямо
централното ниво е тристепенна: главен директор – изпълнителен
директор – министър.
3. Към министъра на земеделието и горите има 3 национални
служби с териториални звена.
а) Националната служба за растителна защита има 14 дирекции
“Регионални служби за растителна защита” в структурата на главна
дирекция “Растителна защита”. Правната им уредба е в Устройствен
правилник. Седалищата им са в областни центрове. Йерархическата
им подчиненост спрямо централното ниво е тристепенна: главен
директор – изпълнителен директор – министър.
б) Националната служба за съвети в земеделието извършва
спомагателна дейност в областта на земеделието и хранителновкусовата промишленост. Правната уредба е в Правилник за
устройството и дейността. Има 20 Областни

служби за съвети в
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земеделието

в

структурата

на

Главна

дирекция

“Съвети

в

земеделието”. Областните служби за съвети в земеделието провеждат
политиката на службата на територията на съответната области
подпомагат осъществяването на нейните функции. В изпълнение на
своите задължения те взаимодействат с областните дирекции
"Земеделие и гори", регионалните структури на Държавен фонд
"Земеделие", с органите на местното самоуправление и местната
администрация и осъществяват директни контакти със земеделските
производители.
Седалищата и териториалния обхват на дейността не са определени в
нормативния

акт.

Йерархическата

им

подчиненост

спрямо

централното ниво е тристепенна: главен директор – изпълнителен
директор – министър.
в) Националната служба по зърното и фуражите има два вида
териториални звена в структурата на главни дирекции.
- 12 териториални звена “Зърно и зърнени продукти” с лаборатории в
структурата на Главна дирекция “Зърно и зърнени продукти”
- 14 териториални звена “Контрол на фуражите” с лаборатории в
структурата на Главна дирекция "Контрол на фуражите”.
Правната уредба е в Устройствен правилник. Седалищата им са в
областни центрове. Съгласно Закона за съхранение и търговия със
зърно териториалния обхват на дейността им би следвало да се
определи

с

Устройствения

правилник.

Йерархическата

им

подчиненост спрямо централното ниво е тристепенна: главен
директор – изпълнителен директор – министър.
4. Контролно-техническата инспекция към министъра на
земеделието и горите осъществява контрол по техническото
състояние и безопасността на техниката, пусната в употреба, и по
придобиването на правоспособност за работа с нея. Контролно36

техническата инспекция създава и поддържа информационна система
с база данни за регистрация, отчет и контрол на техниката и на лицата,
придобили правоспособност за работа с нея.
Правната уредба е в Закона за изпитване и контрол на земеделската и
горската техника и Устройствен правилник. Има 28 Регионални
служби със статут на сектор в структурата на Главна дирекция
"Регистрация, контрол и правоспособност за работа с техниката".
Седалищата им са в областните центрове, а териториалната им
компетентност – територията на съответната област. Йерархическата
им подчиненост спрямо централното ниво е многостепенна.
5. Националното управление на горите (НУГ) има 7 вида
териториални структури. Създадени са със Закона за горите и
Устройствения правилник на НУГ.
а)

Регионалните

управления

на

горите

осъществяват

управлението на държавния горски фонд и контрола върху горите и
земите от горския фонд и горите по чл. 14д от Закона за горите, както
и върху лесничействата в определения им регион. Те са юридически
лица, органи на НУГ. Броят им е 16, седалищата им са в областни
центрове и Берковица. Териториалният обхват на дейността им се
определя от началника на НУГ.
Регионалните управления на горите са подчинени пряко на началника
на НУГ.
б) Дирекциите на природни паркове са юридически лица,
специализирани териториални звена на НУГ. Създават се на
основание чл. 22, ал. 2 от Закона за горите от началника на НУГ.
Функциите и задачите на дирекциите на природни паркове се
определят с лесоустройствени правилници, утвърдени от началника на
НУГ. Дирекциите на природни паркове съобразно своите функции и
задачи могат да осъществяват в определените им райони, съобразно
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лесоустройствените правилници, организацията, координацията и
контрола на дейностите по: възпроизводството на горите в горския
фонд; ползванията от горите и земите в горския фонд, опазването на
горите и земите в горския фонд, проектирането и строителството в
горския фонд, ловното стопанство. Имат локален териториален
обхват, съобразно спецификата на дейността.
в) Лесозащитните станции оказват методическо ръководство,
извършват контрол по защитата и консултират собствениците на гори
по въпросите на лесозащитата на горите и земите от горския фонд.
Създават се на основание чл. 22, ал. 2 от Закона за горите от
началника на НУГ. Лесозащитните станции са 3 със седалища Варна,
Пловдив и София.
г) Опитната станция за бързо растящи горскодървесни видове
извършва научно-експериментална и внедрителска дейност в областта
на бързо растящите горскодървесни видове. Тя е юридическо лице,
специализирано териториално звено на НУГ. Създадена е на
основание чл. 22, ал. 2 от Закона за горите от началника на НУГ.
Седалището й е в Свищов.
д) Опитната станция за дъбови гори извършва научноекспериментална и внедрителска дейност в областта на дъбовите
видове. Тя е юридическо лице, специализирано териториално звено на
НУГ. Създадена е на основание чл. 22, ал. 2 от Закона за горите от
началника на НУГ. Седалището й е в Бургас.
е)

Тополовото

стопанство

осъществява

производство

и

реализация на тополови, върбови, лешникови и орехови горски
репродуктивни материали /семена, резняци, фиданки/; изпитване и
внедряване на нови тополови и върбови клонове и хибриди; контрол
върху тополовото и върбовото стопанство в страната. То е
юридическо лице, специализирано териториално звено на НУГ
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Създадено е на основание чл. 22, ал. 2 от Закона за горите от
началника на НУГ.. Седалището му е в Пазарджик.
ж) Горските семеконтролни станции осъществяват функции по
окачествяване на горски посевни материали; проучване, оценка, отбор
и регистрация на базови източници за добив на репродуктивни
материали;

извършване

на

горска

селекция

и

фенологични

наблюдения върху цъфтежа и семеносенето на горски дървесни
видове; контрол върху производството, търговията, вноса и износа на
горски репродуктивни материали; съхранение и търговия с горски
репродуктивни материали. Те са юридически лица, специализирани
териториални звена на НУГ. Създадени са на основание чл. 22, ал. 2
от Закона за горите от началника на НУГ. Броят им е 2, седалищата им
са в София и Пловдив.
Йерархическата подчиненост на териториалните структури на НУГ
спрямо централното ниво е двустепенна – началник на НУГ –
министър.
6. Центровете за изпитване на земеделска и горска техника и
резервни части към министъра на земеделието и горите
осъществяват на базата на изискваните акредитации дейностите,
свързани с изпитванията и проверките за приложимите технически
изисквания съгласно чл. 9, ал. 3, т. 5 по наредбите съгласно чл. 9, ал. 8
от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската
техника; изпитване, оценяване на съответствието и сертифициране
съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите на нова
техника, визирана в чл. 9д, ал. 3 от Закона за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника; изпитване на употребявана техника
за целите на регистрацията и пускането в употреба съгласно
изискванията по чл. 10, ал. 1 от Закона за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника.
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Правната уредба е в чл. 5, ал. 2 от Закона за изпитване и контрол на
земеделската и горската техника и устройствени правилници.
Центровете за изпитване на земеделска и горска техника и резервни
части са юридически лица, броят им е 2, седалищата им са в Русе и
Пловдив. Йерархическата им подчиненост спрямо централното ниво е
пряка.
7.

Държавен

фонд

“Земеделие”

(ДФЗ)

има

5

вида

териториални структури. Правната им уредба е в Устройствен
правилник.
а) Областните дирекции на ДФЗ - "Национални схеми" и Агенция
САПАРД. изпълняват функции във връзка с дейността на фонда по
националните схеми и по прилагането на Програма САПАРД. Броят
им е 28, със седалища в областните центрове. Териториалният обхват
на дейността е територията на съответната област;
б) Регионалните разплащателни агенции на ДФЗ - Агенция
САПАРД, отдел "Европейско финансиране" изпълняват функции във
връзка с финансирането на проекти по Програма САПАРД. Броят им е
6, седалищата им са в областни центрове.
в) Областните дирекции на ДФЗ - Разплащателна агенция:
приемат проекти за кандидатстване за подпомагане по мерките за
"Развитие на селските райони" и "Рибарство и аквакултури";
извършват първична обработка на приетите проекти; в зависимост от
мярката на подпомагане изпращат обработените проекти в отдел
"ПМРСР" и в отдел "РБА" при Централното управление на Държавен
фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция. Броят им е 28 със
седалища областните центрове. Териториалният обхват на дейността
им е територията на съответната област.
г) Регионалните разплащателни агенции на ДФЗ – Разплащателна
агенция, приемат заявки за плащане на извършени инвестиции по
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мерките "Развитие на селските райони" и "Рибарство и аквакултури" и
извършват първична обработка на приетите заявки. Броят им е 11,
седалищата им са в областни центрове. Териториалният обхват на
дейността е територията на две и повече области. Определен е в
Устройствения правилник.
д) Регионалните дирекции "Технически инспекторат" на ДФЗ –
Разплащателна агенция организират и осъществяват извършването на
проверки на място при кандидата/ползвателя. Броят им е 11,
седалищата им са в областни центрове. Териториалният обхват на
дейността им е територията на две и повече области. Определен е в
Устройствения правилник.
9. Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) е
специализиран орган за управление, осъществяване и контрол на
ветеринарномедицинската дейност. Тя е второстепенен разпоредител
към министъра на земеделието и горите. Създадена е с Устройствен
правилник. НВМС има два вида териториални звена:
- 28 Регионални ветеринарномедицински служби в структурата на
Главна дирекция “Контрол на ветеринарномедицинската дейност”.
Броят им е 28, седалищата са в областните центрове и Костинброд (за
Софийска

област).

Йерархическата

им

подчиненост

спрямо

централното ниво е тристепенна – главен директор – генерален
директор – министър.
- 2 Регионални диагностични ветеринарномедицински институти във
Велико Търново и Стара Загора, които са специализирани структури
на НВМС. Генералният директор на НВМС със заповед определя
районите на обслужване на институтите и диагностичните и
изпитвателните лаборатории, на които институтите осъществяват
методическо ръководство. Йерархическата им подчиненост спрямо
централното ниво е двустепенна –генерален директор – министър.
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По отношение на комисиите и съветите към областния
управител
В областта на ветеринарномедицинската дейност функционират
постоянно действащи епизоотични комисии за

прилагане на

мерките по здравеопазване на животните. Създадени са с чл. 128 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност. Областният управител,
определя със заповед поименния състав и правилата за работата на
епизоотичната комисия.

ИКОНОМИКА2
В областта на секторна политика “Икономика” са приети
следните стратегически документи:
1.Стратегия за насърчаване на инвестициите в Република
България за периода 2005-2010 г., приета с Протокол № 26 т. 38 от
заседанието на Министерския съвет на 30 юни 2005 г.
Основна

цел

на

стратегията

-

повишаване

на

конкурентоспособността на българската икономика и постигане на
стабилен и устойчив икономически растеж чрез насърчаване на
инвестициите.
За реализирането на основната цел на стратегията и за
постигането на очакваните резултати се предвиждат конкретни мерки
и дейности в седем приоритетни насоки:

В тази секторна политика се включват: инвестиции, туризъм, малки и средни
предприятия, занаяти, цени
2
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1. Усъвършенстване на общата административна и нормативна
среда
2. Развитие на техническата инфраструктура
3. Повишаване качеството на работната сила
4. Регионална политика за насърчаване на инвестициите
5. Подкрепа

на

инвестициите

в

иновации

и

във

високотехнологични дейности
6. Инвестиционен маркетинг
7. Подобряване на финансовата среда за инвеститорите
Отговорности на областните управители
Насоки за насърчаване на инвестициите
Мярка 7:

Въвеждане на практиката за анализ и оценка на

въздействието на законодателството
Създаване на работещ механизъм за извършване на оценка на
въздействието, обществени консултации, мониторинг и последваща
оценка от приложението на актовете на централните органи на
изпълнителната власт и областните управители в рамките на наличния
административен капацитет на ведомствата.
Регионална политика за насърчаване на инвестициите
Мярка 1: Подобряване на инфраструктурата, свързана с развитие
на бизнеса
Основната цел е подобряване на достъпа на местния и
регионалния

бизнес

до

националните

и

трансевропейските

инфраструктурни мрежи в икономически изостаналите региони за
привличане на вътрешни и външни инвестиции.
Дейности:
- изграждане и модернизиране на инфраструктурата за реализация
на икономически дейности от МСП и големи инвестиционни проекти,
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свързваща бизнес обектите/ индустриалните зони с главните пътища,
енергийни мрежи, телекомуникации, ВиК;
- подобряване на услугите за ефективно енергозахранване,
водоснабдяване, екологична инфраструктура и телекомуникации,
които са необходими за развитието на бизнеса;
Развитие на местната инфраструктура за опазване на околната
среда - в населени места с концентрирани МСП, чрез изграждане на
малки пречиствателни станции, канализационни системи и други.
Мярка 2:

Подобряване

на

регионалната

и

местна

икономическа и инвестиционна активност
Целта е създаване на вътрешен икономически потенциал за
регионално и местно развитие и заетост, както и насърчаване
дейността на предприятията, с фокус върху малките и средните
предприятия. С реализацията на мярката се цели подобряване на
средата за стартиране и развитие на МСП при отчитане на
регионалните

социално-икономически

преимуществено

в

районите

за

различия

и

целенасочено

потенциал,
въздействие.

Подпомагането на МСП, особено в изостаналите региони, е от
особено голямо значение за подобряването на бизнес климата, поради
което мярката може да се възприема като хоризонтална.
Дейности:
- Насърчаване на инвестициите за стартиращия бизнес в
регионите

с

потенциал

за

развитие

на

иновативни

високотехнологични МСП, на МСП в туристическата индустрия и
други приоритетни области на икономическото развитие;
- Насърчаване развитието на групи от свързани производства
(клъстери) на регионален и браншови принцип;
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- Подпомагане предоставянето на услуги в общините, свързани
със стартиране на нов бизнес и/или създаването на нови работни
места;
-

Регионално

ориентиран

инвестиционен

маркетинг

със

специално внимание към МСП.
Мярка 3:

Развитие на периферните региони

Пограничните

райони

изискват

специфична

мярка

за

преодоляване на проблемите свързани с икономическата изолация и
периферното

им

положение

и

са

обект

на

трансгранично

сътрудничество, вкл. С финансовата помощ на Европейския съюз.
Дейности:
-Подобряване на инфраструктурата в граничните райони и
опазване на околната среда;
-

Развитие

на

трансграничното

сътрудничество

чрез

стимулиране на предприемачеството, развитие на алтернативни
форми на туризъм и други форми на икономическо сътрудничество.
Мярка 5: Създаване и развитие на индустриални зони/паркове и
инкубатори
Мярката е пряко насочена към подобряване на регионалната и местна
икономическа активност, като особено внимание следва да се обърне
на

икономически изостаналите региони, както и на регионалните

предпочитания на инвеститорите.
Дейности:
- Предоставяне на недвижима собственост (терени и сгради) от
страна на местните власти за настаняване на МСП, на местни и чужди
инвеститори и изграждане на необходимата инфраструктура;
- Създаване и поддържане на база данни за недвижима
собственост

на

общините

и

обединяването

й

в

национална

информационна система;
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- Включване на мярката в областните програми и регионалните
планове за насърчаване на инвестициите в съответствие със Закона за
насърчаване на инвестициите, Закона за регионалното развитие и т.н.
Мярка 6:

Развитие на системата за стратегическо планиране

и устройство на територията
Развитието на системата от планови и програмни документи за
интегрирано икономическо и социално развитие и обвързването й с
устройствените схеми и планове на национално, регионално и местно
ниво чрез усъвършенстване на вторичното законодателство ще даде
възможност за дългосрочно планиране на целите и инвестиционните
потребности, както и за хармонично, балансирано и устойчиво
развитие на икономическите дейности.
Дейности:
- Усъвършенстване на нормативната уредба на национално,
областно и местно ниво за подготовка, координация, мониторинг и
прилагане на система от стратегически планове и програми за
развитие, които включват компонент за привличане на инвестиции;
- Изграждане и усъвършенстване на капацитета в шестте района
за планиране, областите и общините в областта на:
стратегическото и териториалното планиране;
програмирането на регионалното и местното развитие;
обслужването на инвестиционния процес;
управлението на инвестиционни проекти.
- Подпомагане на процеса на обвързване на стратегическото
планиране на развитието на различни териториални нива с
устройствените схеми и планове за съответната територия.
Подкрепа на инвестициите в иновации и във високотехнологични
дейности
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Мярка 2: Стимулиране създаването и прилагането на регионални
иновационни стратегии (РИС)21
Основната цел на проектите за регионални иновационни
стратегии е подобряване на уменията на регионалните институции да
формулират политика, насочена към реалните потребности на
бизнеса, и да предложат рамката за бъдещи инвестиции в научни
изследвания и развойна дейност, иновации и технологичен трансфер
на регионално равнище.
РИС са в подкрепа на местните и регионалните власти и им
позволяват да предприемат цялостна оценка на местната среда за
иновации. В резултат на това се разработва стратегия, която
предоставя рамката за оптимизиране на иновационната политика и
инфраструктура на регионално равнище, най-вече по отношение на
тяхното съответствие с потребностите на МСП.
Мярка 3:

Изграждане и развитие на (високо)технологични

паркове и инкубатори за стартиращи малки и средни предприятия
Реализацията на мярката ще допринесе за развитие на научния и
технологичния сектор, подобряване на научния потенциал за
създаване и прилагане на иновации, както и засилване на
технологичния трансфер. Развитието на високите технологии e
основна мярка за привличане на “качествени” инвестиции, намаляване
на безработицата и повишаване на конкурентоспособността на
икономиката като цяло. Мярката е приоритетно насочена към малките
и средните предприятия, както и в региони с потенциал за
икономическо

и

научно-технологично

развитие

/наличие

на

21

Регионалните иновационни стратегии (РИС) са ключов инструмент на политиката на Европейския съюз
за насърчаване на иновациите. Стартират през 1994 г. в страните – членки на ЕС с подкрепата на
Европейския фонд за регионално развитие, а с Петата рамкова програма за научни изследвания,
технологично развитие и демонстрационни проекти (1998 – 2002 г.) този процес обхвана и държавите –
кандидатки за членство.
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университети, млади и високообразовани хора и др. индикатори за
оценка на потенциала/.
Мярка 4: Насърчаване използването на информационните
технологии от бизнеса и администрацията
Мярка 5: Подпомагане изграждането и функционирането на
електронно правителството (е-правителство)
Провеждането

на

държавната

политика

в

областта

на

инвестициите се осигурява от министъра на икономиката във
взаимодействие с органите на изпълнителната власт.
В

регионален

аспект,

областният

управител

осигурява

провеждането на държавната политика на територията на областта
като организира разработването на програми за насърчаване на
инвестициите и координира тяхното изпълнение. Програмите се
разработват в съответствие със стратегията за насърчаване на
инвестициите и областната стратегия за развитие.
Насока 4: Регионална политика за
насърчаване на инвестициите
1. Подобряване на инфраструктурата,
свързана с развитие на бизнеса.

МРРБ, МИ, МФ, областни
администрации, местни
власти, регионални
сдружения на общините,
НСОРБ

2. Подобряване на регионалната и местна
икономическа и инвестиционна активност.

МИ, МРРБ, МТСП,
организации на
работодателите,
синдикати

3. Развитие на периферните региони.

МРРБ, МИ, областни
администрации, местни
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власти, регионални
сдружения на общините,
НСОРБ
4. Привличане на инвестиции за развитие на
селските райони.

МЗГ, Държавен фонд
“Земеделие”, Агенция
САПАРД

5. Създаване и развитие на индустриални
зони/паркове и инкубатори

МИ, МРРБ, МФ, органи
на местното
самоуправление,
регионални бизнес
организации

6. Развитие на системата за стратегическо
планиране и устройство на територията.

МС, МРРБ, областни
администрации, местни
власти, регионални
сдружения на общините,
НСОРБ, НПО, БАРДА,
регионални бизнес
организации, синдикати

Насока 7: Подобряване на финансовата среда
за инвеститорите
1. Подобряване на общата финансова среда.

МФ, МИ, МРРБ, НПО

2. Усъвършенстване на финансовата среда за

МФ, МИ, МРРБ, НПО

чуждестранните инвеститори за
приравняването им към тези на местните
лица.
3. Специфични финансови инструменти за
насърчаване на инвестициите:
3.1 В икономически изостанали региони и

МИ, МФ,МРРБ, БАИ,
областни и общински
администрации, НПО и
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др.

общини;
3.2 Големи и приоритетни инвестиционни
проекти;
3.3 В иновации и МСП

2.Национална стратегия за насърчаване развитието на
малките и средните предприятия за периода 2002-2006 г., приета с
Решение № 182 на Министерския съвет от 1 април 2002 г.
Основната цел на стратегията е създаване на благоприятна среда
и условия за развитието на конкурентоспособен сектор на малките и
средните предприятия (МСП), които ще ускорят икономическия
растеж

на

страната

при

запазване

на

макроикономическата

стабилност.
Приоритетите са:
- опростяване на административната и нормативната среда за МСП
- подобряване на финансовата среда
- подкрепа на иновациите и технологичното развитие
- европеизация и интернационализация на МСП
- подобряване на достъпа до информация и услуги
- осигуряване на условия за развитие на МСП в регионален аспект
- насърчаване на предприемаческия дух и умения
Отговорности на областните управители
Правителството ще провежда политика за подобряване на
условията за развитие на бизнеса в различните региони чрез
увеличаване на прозрачността в дейността на областните и
общинските администрации.
Осигуряването на условия за развитие на МСП в регионален
аспект ще се реализира чрез създаване и утвърждаване на процедури
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за координация между държавната администрация, НПО и бизнеса на
регионално ниво.
Отговорни институции – Агенцията за малки и средни
предприятия, областните управи, общините, неправителствените
организации, бизнеса.
3.Иновационна стратегия, приета с Решение № 723 на
Министерския съвет от 8 септември 2004 година
Основната

цел

на

стратегията

е

повишаване

конкурентоспособността на българската индустрия. А това означава
изграждането на индустрия “основана на знанието”, т.е. внедряване на
нови изделия, материали и технологии за производство, управление и
услуги въз основа на съвременни научни разработки.
Мерки за реализация на стратегията
- Създаване на Национален иновационен фонд
- Насърчаване заетостта на млади специалисти в малки и средни
предприятия
- Изграждане и/или оптимизиране на технологични центрове
- Оптимизиране на системата “наука – технологии – иновации”
- Обучение в предприемачество
- Създаване на клъстери в България.
- Възприемане на европейските

индикатори за оценка на

иновативния потенциал на промишлените предприятия
- Привличане на чужди инвестиции в изследователската и
развойната дейност
- Създаване и подкрепа на съществуващи технологични паркове
- Създаване на центрове по предприемачество във висшите
училища.
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4.Национална стратегия за развитие на секторите обществени
поръчки и концесии за периода 2005-2007 г., приета с Протокол 47 т.
1 от заседанието на Министерския съвет от 10 ноември 2005 г.
Основната стратегическа цел е осигуряване на условия за
спазване на принципите за публичност, прозрачност, свободна и
лоялна конкуренция, равнопоставеност на всички кандидати и
недопускане на дискриминация при възлагането на обществени
поръчки и при предоставянето на концесии. Реализирането на тази
цел ще се постигне чрез изпълнение на следните приоритетни цели:
1. Усъвършенстване на нормативната база в областта на
обществените поръчки и концесиите и привеждането й в съответствие
с правната рамка на ЕС
2. Укрепване и развитие на административния капацитет
3. Осигуряване на публичност, прозрачност и равнопоставеност
на всички участници в процеса на възлагане на обществени поръчки и
предоставяне на концесии.
5.Стратегия

за

усъвършенстване

на

политиката

и

инфраструктурата по качеството чрез развитие на националните
политики по стандартизация, метрология и акредитация, на
националните системи по оценяване на съответствието и надзор на
пазара на промишлени продукти и на План за действие за
изпълнението й, приета с Решение № 949 на Министерския съвет от 7
декември 2004 г.
Политиката по качеството цели изграждане на адекватна
инфраструктура

по

качество,

създаване

на

предпоставки

за

повишаване конкурентоспособността на икономиката, издигане на
преграда пред опасните за живота и здравето на хората и за околната
среда стоки и гарантиране защитата на интересите на потребителите.
Стратегически цели на политиката по качеството са:
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●

Подпомагане

развитието

и

конкурентоспособността

на

българската икономика;
● Премахване на нетарифните бариери пред свободното движение
на българските стоки и услуги;
● Устойчиво развитие на инфраструктурата по качеството,
включително чрез структурни и законодателни промени;
● Повишаване информираността на българския производител за
философията на качеството;
● Подобряване на достъпа до стандартизационните продукти;
● Признаване на резултатите от изпитване, калибриране,
сертификация и контрол;
●

Развитие

на

национална

система

за

оценяване

на

заинтересувани

от

съответствието;
●

Равнопоставено

участие

на

всички

дейностите по качеството страни;
● Ефективен надзор на пазара в защита на интересите на
потребителите.
По отношение правомощията на областния управител
В секторна политика “Икономика” областният управител има
правомощия в следните области:
1.Туризъм
Законът за туризма предвижда, че областният управител
организира съвместно с туристическите сдружения разработването на
стратегия и на програми за развитието на туризма и координира
тяхното изпълнение. Също така той координира с кметовете от
областта и с други областни управители в региона реализацията на
Националната програма за развитие на туризма.
2.Инвестиции
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Съгласно Закона за насърчаване на инвестициите областният
управител организира разработването на програми за насърчаване на
инвестициите и координира тяхното изпълнение. Той има и
правомощия във връзка с продажбата на недвижими имоти-частна
държавна собственост и с учредяването на ограничени вещни права
върху такива имоти, предназначени за реализиране на инвестиционни
проекти.
3.Занаяти
Наказателните постановления при нарушения на разпоредбите
на Закона за занаятите се издават от областния управител или от
оправомощено от него лице.
4.Цени
Наредбата за наблюдение и контрол върху цените на стоки и
услуги с особено важно значение за жизненото равнище на
населението и икономиката на страната предвижда, че контролът по
образуването и прилагането на цените се извършва от областните
управители съгласно предоставените им компетенции.
По отношение на териториалните звена към органите на
държавна власт
В секторна политика “Икономика” има следните териториални
звена на органи на държавната власт:
1. Комисията за защита на потребителите към министъра на
икономиката и енергетиката има 6 Регионални дирекции “Контрол
на пазара” в структурата на Главна дирекция. Правната уредба е в
Устройствен

правилник.

Основният

предмет

на

дейност

на

Регионалните дирекции “Контрол на пазара” е извършването на
проверки по спазване изискванията на нормативните актове,
контролът на които е възложен на комисията. Всички техни функции
и правомощия са подробно регламентирани в Устройствения
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правилник. Седалищата има са в областните центрове на районите за
планиране, а териториалният обхват на дейността е територията на
съответния район за планиране.
2. Агенцията “Сертификация и изпитване” към министъра на
икономиката и енергетиката има 4 Изпитвателни лаборатории за
изпитване на хранително-вкусови и селскостопански продукти и 1
отдел “Електромагнитна съвместимост и електробезопасност” в
структурата на Главна дирекция "Сертификация и изпитване".
Правната им уредба е в Устройствения правилник на агенцията.
Седалищата им са в областни центрове. Йерархическата им
подчиненост е тристепенна: главен директор – изпълнителен директор
– министър.
3. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
(ДАМТН) към Министерския съвет има 4 вида териториални звена
в структурата на главни дирекции. Правната им уредба е в
Устройствения правилник на ДАМТН. Териториалният обхват на
дейността им се определя със заповед на председателя на ДАМТН.
Йерархическата им подчиненост е: главен директор – председател –
Министерски съвет.
а) 12 регионални отдела “Метрологичен надзор” в структурата на
Главна дирекция “Метрологичен надзор”. Седалищата им са в
областни центрове.
б) 12 регионални отдела “Инспекция за държавен технически
надзор” в структурата на Главна дирекция “Инспекция за държавен
технически надзор”. Седалищата им са в областни центрове.
в) 3 регионални отдела “Контрол на качеството на течните
горива” в структурата на Главна дирекция “Контрол на качеството на
течните горива”. Седалищата им са в Бургас, Плевен и София.
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г) 10 регионални отдела “Надзор на пазара” в структурата на
Главна дирекция “Надзор на пазара”. Седалищата им са в областни
центрове.
4.Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия към министъра на икономиката и
енергетиката има два вида териториални звена в структурата на
главни дирекции. Правната им уредба е в Устройствения правилник
на агенцията.
а)

Териториалните

звена

“Развитие

на

малки

и

средни

предприятия” в структурата на Главна дирекция “Развитие на малки и
средни

предприятия”

осъществяват

функциите

по

изграждане

информационната система на агенцията, осигуряване техническото й
поддържане, периодично осъвременяване и постоянния достъп до нея.
Броят им е 26, седалищата им са в областните центрове (без София).
териториалният им обхват е територията на съответната област.
Йерархическата им подчиненост

спрямо централното ниво е

тристепенна: главен директор – изпълнителен директор – министър.
б) Териториалните звена “Мониторинг” са в структурата на отдел
“Мониторинг” в Главна дирекция “ Междинно звено и изпълнение на
проекти”
Броят им е 26, седалищата им са в областните центрове (без София),
териториалният им обхват е територията на съответната област.
Йерархическата им подчиненост

спрямо централното ниво е

многостепенна.
Главна дирекция "Междинно звено и изпълнение на проекти"
осъществява подготовка за изпълнение на функциите на Междинно
звено

по

Оперативната

програма

"Развитие

на

конкурентоспособността на българската икономика" по Структурните
фондове на ЕС; участва в разработването на системи и правила за
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управление на средствата от ЕС след присъединяването на Република
България към ЕС, действа като Междинно звено по Оперативната
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика",
По отношение на съветите и комисиите към областния
управител
Няма съвети или комисии към областния управител в секторна
политика икономика.

КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ3
В областта на секторна политика “Култура и образование” са
приети следните стратегически документи:
1.Националната програма за развитие на училищното
образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 –
2015 г.), приета с Решение № 164 на Министерския съвет от 27 март
2006 г.
В областта на образованието се дефинират две основни цели на
образователната политика – равен достъп до образование и качествено
образование.
Цели:
● Ориентиране на училищното образование към провокиране на
мисленето и самостоятелността, към формиране на практически
умения и към развитие на личността
● Изграждане на ефективна система за вътрешно оценяване чрез
широко използване на тестовете и въвеждане на система за
национално стандартизирано външно оценяване
3

В тази секторна политика се включват: образование, наука, култура, младеж, спорт
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● Намаляване на броя на необхванатите и отпадащите ученици в
задължителна училищна възраст
● Повишаване на авторитета и социалния статус на учителя
● Оптимизиране на училищната мрежа
● Децентрализация на управлението на системата
На местните власти поетапно ще бъдат предоставени правомощия
по отношение на определянето на броя и видовете професионални и
специални училища. Доколкото това нерядко са училища с
регионално значение, това правомощие би следвало да се осъществява
съгласувано със съответните органи на областно ниво. Така мрежата
на професионалните училища ще бъде изградена в съответствие със
специфичните социално-икономически характеристики на отделните
региони.
●

Въвеждане

на

система

за

финансиране,

стимулираща

развитието
● Усъвършенстване на нормативната уредба
2. Националната програма за по-пълно обхващане на
учениците в задължителна училищна възраст, приета с решение №
82 на Министерския съвет от 9 февруари 2005 г., одобрена с Решение
на Народното събрание
Националната програма цели осъществяване на стратегически
приоритети, свързани с по-пълно обхващане и задържане на
учениците в задължителната училищна възраст, като се осигурят
условия за достъп до образование на тези ученици без разлика по
отношение

на

етническа

принадлежност,

пол,

произход

и

вероизповедание чрез създаване на възможност за всеки да се обучава
независимо от неговото местоживеене и икономическо положение.
Оперативни цели
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● Осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците в І ІV клас в държавните и общинските училища в Република България;
● Оптимизиране на училищната мрежа чрез осигуряване на
превоз до държавните и общинските училища за ученици в основната
образователна степен, когато се намират извън населеното място и
към тях пътуват повече от 10 ученици;
● Осигуряване на закуска и мляко (чай) на всеки ученик в І - ІV
клас;
● Насърчаване и подпомагане на родителите да изпращат редовно
децата си на училище;
● Развитие на партньорството между институции за съвместна
дейност при изпълнението на националната програма.
3.Национална

стратегия,

приета

с

Решение

№

81

на

Министерския съвет от 9 февруари 2005 и План за действие за
въвеждане на информационните и комуникационните технологии
в българските училища и План за по-пълно обхващане на учениците
в задължителна училищна възраст (април 2006)
Главна

цел

на

стратегията

e

ефективно

използване

на

съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване
качеството на образованието, обогатяване на учебното съдържание и
въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в
учебния процес.
Целите, които ще бъдат постигнати, са в съответствие с
изискванията на педагогическото използване на ИКТ чрез прилагане
на иновационни методи и подходи в обучението:
● Модернизиране на цялостната образователна система и
подобряване качеството на образованието така, че всички ученици да
бъдат изцяло подготвени за информационното общество чрез
постигане на компютърна и информационна грамотност.
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● Разработване на нови стандарти за обучение, базирани на един
дейностен модел на обучение на мястото на съществуващия
репродуктивен модел.
● Развиване на уменията на учителите за използване на ИКТ за
преподаване и обучение.
● Сътрудничество на европейско ниво в разработването и обмена
на иновационни програми, методологии и учебни материали, както и
обмен на добри практики.
● По-близко сътрудничество между всички заинтересувани
страни – учители, професионални организации и институции,
определящи политиката за информационните и комуникационните
технологии в образованието на местно, регионално, национално и
международно ниво.
● Осигуряване на качествена образователна система, основана на
добрите традиции на българската образователна система и опита на
Европейската общност.
● Увеличаване на способността за изява и децентрализиране на
управлението на образователния процес на локално ниво, увеличаване
на институционалния и аналитичния капацитет на национално и
локално ниво за целите на формулирането, планирането, оценката и
анализа на политиката.
4.Национална стратегия за научни изследвания за периода
2005 - 2013 приета с Решение № 450 на Министерския съвет от 2005 г.
Националната стратегия за научни изследвания в Република
България отразява намеренията на правителството като част от
отговорностите му по отношение на стратегическото развитие на
страната. Стратегията трябва да подпомогне продължаването на
традициите за развитие на вековните национални ценности – наука и
образование, дълбоко вкоренени в националния ни дух и култура.
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Нейни основна цели са насочването на ресурси за провеждане на
научни изследвания към решаване на съществени потребности на
обществото и икономиката на страната, повишаване на резултатността
им и развитието на човешкия потенциал.
І. Повишаване на ефективността (резултатност) и ефикасността
(подобряване отношението: резултат/вложени средства за постигането
му) на научните изследвания в полза на икономиката и обществото,
чрез:
1. Въвеждане на международни критерии за оценка на научна
дейност;
2. Въвеждане на принципа на прозрачност и строга отчетност
пред обществото по отношение на резултатите от използването на
публични средства за изследвания;
3. Концентриране на публичните инвестиции в определени
ограничен брой приоритетни области за научни изследвания;
4.

Интегриране

изследователско

на

българската

пространство

и

наука

европейското

в

европейското
университетско

пространство.
ІІ. Увеличаване приноса на науката в икономиката и обществения
живот чрез:
1. Изграждане на благоприятна среда за научна дейност;
2.

Стимулиране

на

частния

сектор

за

провеждане

на

научна дейност;
3. Развитие на научния потенциал;
4. Развитие на научната инфраструктура;
5. Вътрешносекторна координация.
ІІІ. Изграждане на благоприятна среда за научна дейност чрез:
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1. Създаване на подходяща среда за обществено разбиране на
ролята на науката в полза на изграждане на общество, базирано на
знания;
2. Изграждане на административен капацитет, подпомагащ
развитието на научната дейност.
5.Национална

стратегия

за

развитие

на

физическото

възпитание и спорта в Република България за периода 2005-2008
г. и на Национална програма за развитие на физическото възпитание и
спорта в Република България за периода 2005-2008 г., приета с
Протокол 18 т. 34 от заседанието на Министерския съвет от 5 май
2005 г.
Стратегията е разработена при отчитане на важното значение на
спорта, като социален феномен за развитието на съвременните
обществени отношения и неговата роля за пълноценно интегриране на
българската нация в семейството на европейските народи.
Стратегически цели
● Увеличаване броя на хората, практикуващи физически
упражнения, спорт и социален туризъм.
● Утвърждаване на физическото възпитание и спорта, като
средство за здравословен начин на живот на децата и младите хора.
● Запазване и издигане на спортния престиж на нацията.
● Разширяване и модернизиране на спортната база и привеждане
на спортните обекти и съоръжения в съответствие с международните
стандарти и изискванията на Европейския съюз.
● Увеличаване на източниците за финансиране развитието на
физическото възпитание и спорта и осъществяване на ефективен
контрол

върху

разходването

на

финансовите

средства

по

предназначение.
Отговорности на областните управители за съдействие
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- предприемане на действия от компетентните организации, с
помощта на ММС и със съдействието на областните и общинските
администрации за учредяване и изграждане на спортни клубове за
хора с увреждания, чиято дейност до края на 2008г. да обхване всички
административни области на страната;
- Националната федерация “Спорт в училище”, с помощта на ММС и
със съдействието на областните и общинските администрации да
предприеме действия за учредяване и изграждане на училищни
спортни клубове, чиято дейност до края на 2007г. да обхване всички
общински центрове в страната;
- подобряване на координацията с областните и общинските
администрации с оглед повишаване ефективността на контрола върху
използването на спортните обекти и съоръжения и обектите за
социален туризъм съобразно тяхното предназначение.
6.Стратегия за национална младежка политика 2003-2007,
приета с Решение № 373 на Министерския съвет от 3 май 2004 г.
Стратегията за национална младежка политика цели създаване на
благоприятни условия за съхраняване, развитие и инвестиране в
младежта като социален капитал на страната
Стратегическата цел е създаване на устойчиви механизми за
съхраняване, развитие и инвестиране в младежта като социален
капитал на България и Обединена Европа.
Дългосрочни цели
● Повишаване ролята на младите хора в гражданското общество в
контекста на процесите на присъединяване на Република България
към Европейския съюз;
● Прилагане на европейски модели за работа с младите хора;
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● Поощряване самоорганизирането на българските младежи и
създаване на предпоставки за сформиране на нови организации и за
укрепване капацитета на съществуващите;
● Формиране на информационна политика, насочена към младите
хора;
● Създаване на условия за толерантност, солидарност и
равнопоставеност между половете сред младото поколение.
Средносрочни цели
Развитие на националната, регионалната и местната политика за
младежта;
Стимулиране на гражданската активност на младежите и
развитие на дейности и инициативи, насочени към социално
включване на младите хора в обществото;
Насърчаване на общественополезни младежки дейности в
страната;
Популяризиране и защита на човешките права и насърчаване на
междуетническата толерантност и диалог;
Развитие

на

неформалното

образование

за

пълноценно

използване на свободното време на младите хора, за придобиване на
полезни знания, умения и навици.
Отговорности на областните управители във връзка с развитието
на регионалната младежка политика
Съгласно Европейската харта за участието на младите хора в
живота на общините и регионите регионалната младежка политика ще
се реализира чрез създаване на партньорски взаимоотношения с
местните младежки и с неправителствени организации, с областни и
общински администрации и с Националното сдружение на общините
в

Република

България.

Основната

насока

в

развитието

на
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регионалната младежка политика ще бъде популяризиране на хартата
по места и създаването на младежки пространства и зони.
Годишна програма за младежки дейности 2006 г.
Основната цел на Годишната програма за младежки дейности
2006 г. е да подпомогне интеграцията на младите хора в обществото,
създаването на предпоставки за пълноценното използване на
свободното им време, повишаване на здравната им култура,
удовлетворяване на социалните и духовните им потребности,
приобщаването им към ценностите, културата и европейския модел на
младежка активност.
Годишна програма за младежки дейности 2007 г.
Основната цел на програмата ще бъде насочена към активизиране
на българските младежи в европейското гражданско общество и
изграждане на европейско съзнание; прилагане на европейски модели
за развитие на младежки услуги и мобилност за повишаване
благосъстоянието младежите.
По отношение правомощията на областния управител
В секторна политика “Култура и образование” областният
управител има правомощия в следните области:
1.Културни институти
Законът за народните читалища изисква предложенията за
годишната субсидия за читалищата по общини, нормативите и
механизмът за нейното разпределяне, които се разработват от
Министерството на културата, да се съгласуват и с областните
администрации.
2.Спорт
По силата на Правилника за прилагане на Закона за физическото
възпитание и спорта областният управител има правомощия по
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разпореждането и предоставянето за ползване на спортни обекти и
съоръжения.
По отношение на териториалните звена към органи на
държавната власт
В областта на културата и културните институти няма
структури на централната изпълнителна власт с териториални звена.
В

областта

на

образованието

към

министъра

на

образованието и науката функционират 3 вида териториални
структури:
а) Регионалните инспекторати по образование са териториални
администрации към министъра на образованието и науката Създадени
са със Закона за народната просвета и Устройствен правилник, и са
юридически лица. Броят им е 28. Седалищата им са в областните
центрове, а обхвата на дейността – територията на съответната област.
Подчинени са на министъра на образованието и науката.
б) Ресурсните центрове са държавни обслужващи звена,
второстепенни разпоредители към министъра на образованието и
науката. Създадени са на основание чл. 33а от Закона за народната
просвета и Устройствен правилник, и са юридически лица. Броят им е
28. Седалищата им са в областните центрове, а обхвата на дейността –
територията на съответната област. Подчинени са на министъра на
образованието и науката.
в) Националният педагогически институт е второстепенен
разпоредител към министъра на образованието и науката. Създаден е
на основание чл. 33а от Закона за народната просвета и Устройствен
правилник,

и

има

териториални

поделения

–

регионални

педагогически центрове. Броят им е 28. Седалищата им са в
областните центрове, а обхвата на дейността – територията на
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съответната област. Йерархическата им подчиненост е: директор на
Националния педагогически институт – министър.
В областта на спорта в Държавната агенция за младежта и
спорта към МС по Устройствен правилник има главни дирекции, но
не са регламентирани териториални звена.
По отношение на комисиите и съветите към областните
управители
Няма съвети или комисии към областния управител в секторна
политика “Култура и образование”.

ОКОЛНА СРЕДА4
В областта на секторна политика “Околна среда” са приети
следните стратегически документи:
1.Национална стратегия за околна среда 2005-2014 г., приета с
Решение № 269 на Министерския съвет от 11 април 2005 г.
Общата дългосрочна стратегическа цел е подобряване на
качеството на живот на населението в страната чрез осигуряване на
здравословна и благоприятна среда и запазване на богатото природно
наследство на основата на устойчиво управление на околната среда.
По-конкретно стратегията цели да постигне шест стратегически
цели:
• Осигуряване на добро качество и достатъчно количество вода
за всякакви цели
• Достигане и поддържане на високо качество на околната среда
в населените места

4

В тази секторна политика са включени сферите: опазване на околната среда,
води, подземни богатства, биологично разнообразие, лечебни растения
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• Опазване на природното наследство и поддържане на богато
биологично разнообразие
• Интегриране на екологичната политика в политиките за
развитие на икономическите сектори и регионите
• Осигуряване на ефективно управление на околната среда
• Изпълнение на ангажиментите на България за разрешаване на
глобалните екологични проблеми.
Отговорности на областните управители
2.2.1. Развитие на необходимата инфраструктура за третиране на
битовите и строителните отпадъци до 2009 г.
Специфична цел: След 16 юли 2009 г. всички генерирани битови и
строителни отпадъци се третират в съответствие с нормативните
изисквания.
Действие: Поетапно изграждане на системата от регионални депа с
капацитет,

позволяващ

генерирани

в

страната

обезвреждане
битови

на

отпадъци

цялото
в

количество

съответствие

с

Националната програма за управление на отпадъците
Отговарящ

орган

-

МОСВ,

Общински

власти,

областни

администрации
Времеви график – 2009
Изграждане на регионални съоръжения за третиране на отпадъците от
строителството и разрушаването на сгради
Отговарящ орган - Общински власти
Времеви график – 2009
2.2.5. Изграждане на ефективна система от съоръжения и инсталации
за третиране на инфекциозни и други опасни отпадъци от лечебните
заведения.
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Специфична цел: Поетапно прилагане на разделно събиране на опасни
отпадъци в лечебните заведения и тяхното екологосъобразно
третиране до края на 2007 г.”
Действие - Създаване на цялостна система за събиране на болнични
отпадъци. Отговарящ орган - МЗ, общини, областни администрации,
болници.
Времеви график - 2007
По отношение на предотвратяването на големи аварии
МЗ, ДАГЗ, ДАМТН, Национална служба “Пожарна и аварийна
безопасност” към МВР и Областни управи и органи на местно
самоуправление оценяват документацията, подадена от оператора,
дават становища до МОСВ и участват чрез представители на местните
си структури при осъществяване на контрол на предприятията.
2.Националната стратегия за опазване на биологичното
разнообразие, приета с протокол № 15 т. 3 от заседанието на
Министерския съвет от 6 април 1998 г.
Ключът за опазване на биологичното разнообразие в България е
възприемането на такъв подход към стопанисването и управлението
на земята и ресурсите, който отчита стойността на запазването и
възстановяването на разнообразието във всички мащаби, както в
защитените територии резерватите, така и на земите извън тях, и при
различни режими на стопанисване и управление. Налице е нужда от
по-добра интеграция на управлението на всички земни, водни и
биологични ресурси, с цел да се запазят и възобновят екологичните
процеси, от които зависи биологичното разнообразие.
Приоритети на стратегията:
●

Укрепване

на

научната

основа

за

опазване

на

биоразнообразието
● Разширяване и укрепване на мрежата от защитени територии
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● Екологично образование и допълващо обучение
● Разработване и внедряване на политика по екотуризъм
● Насърчаване опазването на басейна на Черно море
● Насърчаване опазването на биологичното разнообразие на
Балканите
3.Програма за необходимите мерки в условията на тенденция
към засушаване, приета с Решение № 43 на Министерския съвет от
30 януари 2001 година
Основните направления, в които незабавно следва да се
предприемат нормативни, организационни и инвестиционни мерки са:
- запазване на водните ресурси;
- преодоляване на кризите във водоснабдяването;
- осигуряване на вода за напояване;
- формиране на знания и съзнание за икономия на водни
ресурси.
Министрите,

ръководителите

на

ведомства

и

областните

управители в рамките на своята компетентност предприемат
незабавни действия за изпълнение на предвидените в програмата
мерки.
Отговорности на областните управители
Запазване на водните ресурси
Забрана в границите на санитарно-охранителните зони по
пътищата и жп линиите преминаването на товари с опасни вещества,
замърсяващи почвите и повърхностните води
Водещи

институции - МРРБ, МОСВ и МЗ

Съдействащи институции - МТ, МВР, областните управители и
кметовете на общини
Възстановяване и обогатяване на естествения тревостой на
ливадите и пасищата в полупланинските и планинските региони, с
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предимство върху ерозирали земи, особено за райони застрашени от
трайно засушаване
Техническа борба с ерозията - изграждане на баражи, каменни
прагове, фашини и др
Създаване на нови полезащитни пояси в района на Добруджа и
"Златията" -Монтана, Северна България
Съдействащи институции МОСВ, МФ, кметовете на общини,
областните управители
Предотвратяване на горските пожари и забрана за паленето на
стърнища и гори
Планове за управление на горите - противопожарно устройство
Водещи

институции – ГЗ

Съдействащи институции - Кметовете на общини, областните
управители, МЗГ, МОСВ, ДАЕЕР
Довършване на обекти

от местно значение за решаване на

проблеми в питейно-битовото водоснабдяване
Водещи - МРРБ, МТСП, кметовете на общини
Съдействащи - МОСВ, областните управители
Кризи

в

питейно-битовото

водоснабдяване

поради

неравномерното вътрешногодишно разпределение на повърхностния
отток и поради нерационално ползване на регулираните водни обеми
Довършване на обекти

от местно значение за решаване на

проблеми в питейно-битовото водоснабдяване
Водещи институции - МРРБ, МТСП, кметовете на общини
Съдействащи институции - МОСВ, областните управители
Осигуряване на вода за напояване
Забрана за източване на язовири и микроязовири с цел риболов и
риборазвъждане
Водещи институции - МОСВ
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Съдействащи

институции

-

МС,

областните

управители,

кметовете
Задължаване кметовете на общини при предоставяне на концесии
за язовири и микроязовири да предвидят задължение за концесионера
да предоставя вода за напояване през поливните периоди
Водещи институции - МОСВ, МРРБ
Съдействащи

институции

-

МС,

областните

управители,

кметовете на общини
Намаляване на загубите в хидромелиоративните системи
- облицоване на напоителните канали и изграждане на тръбопроводи
за напояване
Водещи институции - МЗГ
Съдействащи

институции

-

МФ,

областните

управители,

кметовете на общини
Стимулиране прилагането на различни други методи за пестеливо
използване на водата за напояване
- подобрено гравитачно напояване, нисконапорно напояване и др.
- капково напояване, микродъждуване и др.
Водещи институции - МЗГ, МФ
Съдействащи институции - МОСВ, областните управители и
кметовете на общини
Формиране на знания и съзнание за икономия на водни ресурси
Активна

медийна

политика

-

редовно

информиране

на

обществеността за основните проблеми и за мерките, които ще бъдат
предприети за тяхното решаване
Водещи - МОСВ, МРРБ, МЗГ, МЗ, областните управители,
кметовете на общини
Създаване на ново отношение на всеки гражданин към водата,
при което основен момент да бъде нейното пестеливо използване в
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условията на очертаващата се тенденция към засушаване в
Средиземноморския регион
Водещи - Неправителствени организации, МОСВ, МРРБ, МЗГ,
МЗ, областните управители, кметовете на общини
4.Национална стратегия за управление и развитие на водния
сектор в Република България до 2015 г., приета с протокол № 21 т.
43 от заседанието на 3 юни 2004 г.
Генералната стратегическа цел, която страната ще преследва в
дългосрочен план за развитието и управлението на водния сектор е:
Устойчиво ползване на водните ресурси за осигуряване на
водоснабдяването за питейни нужди на населението и за икономиката
в условията на басейново управление на трансграничните води и на
глобално изменение на климата, при гарантиране екологичната
устойчивост на засегнатите водни системи и националните интереси,
свързани с осигуряването на необходимата по количество и качество
вода за нуждите на сегашните и бъдещите поколения.
Стратегически цели:
1. Осигуряване на населението с достатъчно количество и
гарантирано качество вода за питейно-битовите нужди
2. Опазване и подобряване състоянието на повърхностните и
подземните води
3. Развитие на водностопанските отрасли при ефективно и
интегрирано управление на ползваните от тях води
4. Защита на националните и обществените интереси при
развитието и управлението на водния сектор
5.Стратегия за развитието на геологопроучвателната дейност
и опазване на земните недра до 2010 г., приета с Решение № 519 на
Министерския съвет от 3 юли 2001 г.
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Стратегията

очертава

основните

направления

в

бъдещото

развитие на геоложките проучвания и опазването на земните недра,
съобразно

специфичните

български

условия:

традиции,

законодателство, суровинна база и околна среда. Тя има задача също
да обоснове ролята на държавата при реализацията и контрола на тези
дейности.
Основните цели на Стратегията са:
• определяне на критерии и извеждане на приоритети за
геологопроучвателната дейност и опазването на земните недра в
условията на прехода към пазарна икономика;
• очертаване и оптимизиране на държавните функции и
ангажименти в областта на геологопроучвателната дейност и
опазването на земните недра;
• усъвършенстване

на

държавния

надзор

при

търсенето,

проучването, добива и първичната преработка на подземни богатства;
• определяне на насоките в развитието на международната
геологопроучвателна дейност и международните връзки с геоложки
организации и служби в Европа и света.
6.Национална

стратегия

за

безопасно

управление

на

отработилото гориво и на радиоактивните отпадъци, приета с
Решение № 693 на Министерския съвет от 9 ноември 1999 г.
Стратегията е насочена към създаване на единна национална
система за управление на радиоактивните отпадъци и отработилото
гориво в съответствие с препоръките на Международната агенция по
атомна енергия (МААЕ) и със законодателството на Европейския
съюз в тази област.
Основни приоритети на Националната стратегия за безопасно
управление на ОГ и РАО са:
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• Осигуряване на всички етапи на управление на ОГ и РАО на
ефективна защита от потенциалните опасности така, че отделните
лица, обществото и околната среда да са защитени от вредното
въздействие на йонизиращите лъчения сега и в бъдеще;
• Изпълнението

на

ратифицираните

международни

споразумения, директиви на Европейската комисия, както и на
препоръките на останалите компетентни международни организации в
областта на управлението на ОГ и РАО;
• Подобряване на националните мерки при управлението на ОГ
и

РАО,

включително

необходимите

нормативната

финансови

ресурси,

основа,
както

и

осигуряване

на

укрепване

на

международното сътрудничество;
• Осигуряване

на

прозрачност

и

постоянен

диалог

с

обществеността при управлението на ОГ и РАО.
По отношение правомощията на областния управител
В секторна политика “Околна среда” областният управител има
правомощия в следните области:
1.Защитени територии
Съгласно

Закона

за

защитените

територии

областните

управители могат да правят предложения за обявяване на национални
и природни паркове, както и да участват в заседанията на Висшия
експертен екологичен съвет за обсъждане на плановете за управление
на националните и природните паркове. Министерството на околната
среда и водите съгласува с областните управители проекто заповедите
за обявяване на защитени територии, процедурите за които са
осъществени преди влизане в сила на Закона за защитените
територии.
2.Подземни богатства
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По силата на Закона за подземните богатства областният
управител има правомощия във връзка с принудително отчуждаване
на частни имоти за нуждите на проучването и добива на подземни
природни богатства, както и с отмяна на това отчуждаване, ако
концесионерът в 3-годишен срок не е предприел действия по
изпълнението на работния проект.
3.Води
Законът за водите предвижда редица правомощия на областния
управител, които са свързани с определяне на условията и реда за
ползване на водите – публична държавна собственост, нареждане
извършването

на

предписаните

действия

при

отнемане

на

разрешително за сметка на водоползвателя, предприемане на действия
за реализиране на концесии за ползване на минерални води –
изключителна държавна собственост, реализиране на мерки за
постоянна защита на хидротехническите съоръжения. При изготвяне
на задание за разработване на Националния водностопански план,
министърът на околната среда и водите провежда обсъждания и
консултации с областните управители. В случаите, когато са увредени
растителността и животинският свят във водните обекти - публична
държавна собственост, областният управител е оправомощен да
заведе исковете за поправяне на вредите, ако те са настъпили на
територията на повече от една община.
4.Лечебни растения
Съгласно Закона за лечебните растения позволително за
ползване на лечебни растения се издава от областния управител,
когато ползването е от земеделските земи, води и водни обекти държавна

собственост.

съответствието

между

Областният
националната

управител
стратегия

и

осигурява
общинските

програми за опазване на околната среда по отношение на лечебните
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растения, като координира разработването на общинските програми.
Също така той контролира ползването на лечебните растения в
земите, водите и водните обекти в поземления фонд - държавна
собственост.
5.Биологично разнообразие
По силата на Закона за биологичното разнообразие заповедите, с
които се въвеждат режими и условия за ползване в зависимост от
състоянието на популациите и биологичните изисквания на отделните
видове, се издават след обсъждане с областните управители, в
случаите на въвеждане на регионална забрана. Областният управител
издава наказателните постановления за административни нарушения
по този закон съобразно определената му компетентност.
6.Опазване на околната среда
Законът за опазване на околната среда предвижда областните
управители да координират работата на органите на изпълнителната
власт и техните администрации на територията на областта по
отношение провеждането на държавната политика по опазване на
околната среда,

да

координират дейностите по провеждане на

политиката по опазване на околната среда между общините на
територията на областта и да издават наказателни постановления в
рамките на определената им компетентност. При аварийни или други
замърсявания, лицата, отговорни за спазване на нормите, са длъжни
незабавно да уведомят съответните областни управители. Контролът
се осъществява на национално равнище от министъра на околната
среда и водите или от упълномощени от него длъжностни лица, а на
регионално равнище - от директорите на РИОСВ, директорите на
басейновите дирекции, директорите на националните паркове,
областните управители и от кметовете на общините или от
упълномощени от тях длъжностни лица.
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По отношение на териториалните звена към органи на
държавна власт
1. Регионалните инспекции по околната среда и водите са
административни структури към министъра на околната среда и
водите, осигуряващи провеждането на държавната политика по
опазване на околната среда на регионално равнище. Правната им
уредба е в Закона за опазване на околната среда и Правилник за
устройството и дейността на РИОСВ, с които са определени и
седалищата, и териториалния им обхват на дейност. Броят им е 15
Седалищата са в областни центрове. Териториалният им обхват на
дейност варира от една област (Бургас, Враца, Пазарджик, Пловдив),
две (Варна, с изключение на община Бяла, Монтана, Хасково, с
изключение на община Тополовград, и Шумен), три (Плевен и Русе) и
четири области (София). В района на дейност някои регионални
инспекции са включени една или повече общини от съседна област
(Бургас – една област и община Бяла (Варна), Смолян – една област и
община Лъки (Пловдив)

и Стара Загора – 3 области и община

Тополовград (Хасково).
2. Басейновите дирекции са юридически лица, второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити към министъра на околната
среда и водите. Правната им уредба е в Закона за водите, Закона за
опазване на околната среда и Правилник за дейността, организацията
на работа и състав на БД. Басейновите дирекции изпълняват
планиращи, информационни и контролни функции съгласно Закона за
водите. При осъществяване на своите функции басейновите дирекции
провеждат и участват в дейности, свързани с политиката на държавата
в областта на управлението на водите на басейново ниво. Функциите
на отделните дирекции са подробно уредени в устройствения
правилник.Дейността на басейновите дирекции се координира от
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Главната дирекция по водите към Министерството на околната среда
и водите. Басейновите дирекции са четири на брой. Структурирани са
в райони за басейново управление, определени със Закона за водите и
с Устройствения правилник на Министерството на околната среда и
водите. Териториалният обхват и границите на районите, определени
в

закона

не

следват

административно-териториалното

деление.Йерархически са подчинени пряко на министъра на околната
среда и водите.
3. Изпълнителната агенция по околна среда е администрация
към министъра на околната среда и водите за осъществяване на
ръководство на Националната система за мониторинг на околната
среда

Правна уредба – Устройствен правилник на ИАОС.

Териториалните звена на агенцията са 15 регионални лаборатории със
статут на отдели в структурата на Главна дирекция. Седалищата и
териториалния обхват на дейността им са определени в устройствения
правилник. Седалищата им са в областни центрове, а териториалният
обхват е различен – една област (Благоевград, Бургас, Враца,
Пловдив, с изключение на община Лъки, Пазарджик, две области
(Варна, Велико Търново, Монтана, Плевен, Хасково, Шумен), три
области (Русе), четири области (София). Районът на дейност на
регионалните лаборатории в Стара Загора и Смолян включва общини
от съседна област – съответно Тополовград (област Хасково) и Лъки
(област

Пловдив).

Йерархическата

им

подчиненост

спрямо

централното ниво на изпълнителната власт е тристепенна – главен
директор – изпълнителен директор – министър.
4. Дирекции “Национален парк”, които са специализирани
регионални органи към Министерството на околната среда и
водите за управление и контрол на националните паркове.. Правната
им уредба е в Закона за защитените територии и Правилника за
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устройството и дейността им. Дирекциите “Национален парк” са
юридически лица. Седалищата и района на дейността са определени в
нормативните актове – Банско за Пирин, Благоевград за Рила и
Габрово за Централен балкан. На централно ниво са подчинени пряко
на министъра на околната среда и водите.
По отношение на комисиите и съветите към областните
управители
Няма съвети и комисии към областния управител в секторна
политика “Околна среда”.

ОТБРАНА
В областта на секторна политика “Отбрана” са приети
следните стратегически документи:
1.Стратегия за сигурност на Република България, приета с
решение № 12 на Министерския съвет от 7 януари 2005 г.
Цели на политиката и стратегията за сигурност
Политиката за сигурност на Република България и стратегията за
нейното реализиране са насочени към осъществяване на следните
дългосрочни цели:
- осигуряване на благоприятна жизнена среда на българските
граждани;
- осигуряване на безусловна защита срещу посегателствата
върху демократичните права и свободи и сигурността на гражданите и
обществото;
- активно

участие

във

формирането

на

благоприятна

външнополитическа среда и ефективно интегриране на страната в ЕС;
- развитие на необходими отбранителни способности;
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- адекватен отговор на текущи предизвикателства и защита на
националните интереси в условия на криза.
По отношение на правомощията на областния управител
Съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България
областните управители са длъжни да предприемат конкретно
посочени в закона действия за подготовка на икономиката и
населението на територията на областта за отбрана. По силата на
Наредбата за усвояване на военни изделия и за създаване и
поддържане

на

мощности

за

военновременна

дейност

на

националното стопанство, контролът по изпълнение на задълженията
за усвояване на военни изделия и за създаване и поддържане на
мощности за военновременна дейност се осъществява от областните
управители - за търговските дружества и организациите на
територията на областта.
По отношение на териториалните звена към органи на
държавната власт
1. Държавната агенция за информационни технологии и
съобщения към Министерския съвет има териториални дирекции за
сигурност и отбрана в структурата на Главна дирекция “Национална
държавна мрежа за сигурност и отбрана”. Държавната агенция
осигурява далекосъобщения, свързани със сигурността и отбраната на
страната, и за управление при кризи. Правната им уредба е в
Устройствен правилник. Йерархическата им подчиненост спрямо
централното ниво е тристепенна: главен директор – председател –
министър.
2.Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни
запаси" е специализиран орган на Министерския съвет за
провеждане на държавната политика в областта на планирането,
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създаването, съхраняването, опазването, обновяването, поддържането,
освобождаването,

ползването,

отчитането,

финансирането

и

контролирането на държавните резерви и военновременните запаси на
страната в съответствие с интересите на националната сигурност.
Агенцията

осъществява

държавния

надзор

върху

създаването,

съхраняването, ползването и възстановяването на задължителните
запаси от нефт и нефтопродукти по Закона за задължителните запаси
от

нефт

и

нефтопродукти.

Председателят

е

второстепенен

разпоредител с бюджетни кредити към министъра на държавната
политика при бедствия и аварии. Има териториални звена – 7
териториални дирекции и 1 централна техническа база със статут на
териториална

дирекция

в

структурата

на

Главна

дирекция

“Управление на държавния резерв и военновременните запаси”.
Седалищата им са в областни центрове, определени в Устройствения
правилник.
По отношение на съветите и комисиите към областните
управители
Съветите по сигурността подпомагат областните управители
при провеждане на регионалната политика по планиране и подготовка
за отбрана на съответната област. Правната им уредба е в чл. 52 от
Закона за отбраната и въоръжените сили. Организацията на дейността,
функциите и съставът на съветите по сигурността се определят с акт
на Министерския съвет.
ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ 5

5

В тази секторна политика се включват: правосъдие, вътрешен ред и сигурност,
граничен контрол, кризи, бедствия и аварии, гражданска регистрация.
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В областта на секторна политика “Правосъдие и вътрешни
работи” са приети следните стратегически документи:
1.Национална стратегия за превенция и противодействие на
асоциалното поведение и престъпленията на малолетни и
непълнолетни, приета с Решение № 17 на Министерския съвет от 13
януари 2003 г.
Националната

стратегия

е

насочена

към

превенция

и

противодействие на асоциалното поведение на малолетните и
непълнолетните в България чрез превантивни мерки с цел да бъде
преодоляно отрицателното влияние на семейната, социалната и
икономическата ситуация, в която децата се намират. В превенцията
следва да се включи социална програма с ангажименти на различните
министерства и организации и координация на техните действия с цел
подобряване жизнения стандарт на децата.
В съответствие с принципа за най-добрия интерес на детето,
включващ както правата, така и отговорностите на децата, главната
цел на националната стратегия е намаляването на престъпленията и
асоциалните прояви на малолетните и непълнолетните и създаването
на превантивна среда, способстваща за това.
План за действие по изпълнение на Националната стратегия за
превенция

и

противодействие

на

асоциалното

поведение

и

престъпленията на малолетни и непълнолетни /2003-2006/, приет с
протокол № 47 от 27 ноември 2003 г.
Отговорности на областните управители
VIII.

Укрепване

на

взаимодействието

между

органите

и

институциите с ясно разграничаване на техните функции и
правомощия.
Създаване на модели за взаимодействие между специалистите от
различни

области,

имащи

отношение

към

превенцията

и
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портиводействието на детското асоциално поведение.
Отговорен орган: районни и окръжни съдилища, ЦКБППМН,
ДАЗД, кметове на общини, областни управители, МКБППМН,
Агенцията за социално подпомагане, ДПС, НПО
2.Национална стратегия за подпомагане и компенсация на
пострадалите от престъпление, приета с Протокол 30 т.18 от
заседанието на Министерския съвет от 27 юли 2006 г.
Цел на стратегията – разширяване правата на пострадалите от
престъпления и тяхната подкрепа с помощта на държавните органи,
органите на местната и съдебната власт, неправителствените
организации за подкрепа на пострадали и други юридически и
физически лица.
3.Стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите
интереси на Европейската общност, и актуализиран План за
действие за изпълнение на стратегията, приет с протокол № 28 от
заседанието на Министерския съвет от 13 юли 2006
Стратегическите цели, които правителството си поставя в
областта на защитата на финансовите интереси на ЕО са:
● осъществяване на ефективна превенция и противодействие на
измамите, злоупотребите, неефективното управление или използване
на средства на ЕС
● разкриване и преустановяване на измамите, злоупотребите,
неефективното управление или използване на средства и имущество,
принадлежащи на ЕС, или предоставени на българската държава от
фондове и по програми на ЕС
● изграждане на общ подход за предотвратяване и борба с
корупцията в държавните институции и повишаване доверието в тях
● постигане на висока степен на защита на финансовите интереси
на ЕС като краен резултат.
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4.Стратегия

за

интегрирано

гранично

управление

на

Република България , приета с Решение № 47 на Министерския
съвет от 2006 г.
Основен приоритет на Европейския съюз, респективно на
Република България, е повишаването на сигурността на границите и
изграждане на зона на сигурност, свобода и правосъдие. Важна стъпка
в този процес е изграждането на модерна система за гранична
сигурност

на

принципа

на

интегриран

граничен

контрол,

представляващ изпълнение на функциите на всички институции в
областта на граничния контрол при засилено взаимодействие на
национално и международно ниво за ефективно противодействие на
тероризма и трансграничната престъпност във всичките й проявни
форми.
Глобална цел на системата за интегриран граничен контрол е
повишаване

на

ефективността

граничното

управление

при

същевременно зачитане на правото за придвижване на гражданите.
5.Стратегия за прозрачно управление и за превенция и
противодействие на корупцията за периода 2006-2008 г. , приета с
протокол №2 т. 2 от заседанието на Министерския съвет от 12 януари
2006 г.
Стратегията е насочена към реално намаляване както на
административната корупция, така и на корупцията по високите етажи
на властта и забележимо повишаване на доверието в институциите, на
убедеността във върховенството на закона и равенството на всички
пред него. Корупцията не трябва да е пречка за свободната стопанска
инициатива, нормално функциониращата пазарна икономика и
ефективното и ефикасно управление на страната. Във връзка с това
стратегията предвижда постигането на следните конкретни цели:
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• Повишаване на общественото доверие в институциите и
засилване на гражданския контрол
• Повишаване

на

ефективността

по

предотвратяване

на

корупционните практики и ограничаване на корупционния риск
• Създаване на гаранции за прозрачност и отчетност в дейността
и вземането на управленски решения

на политическите лица и

държавната администрация
• Регламентиране

на

ясни

и

ефективни

правила

за

взаимодействие между гражданите и служителите в администрацията
• Утвърждаване на ценности като честност, почтеност и морал у
служителите в държавните органи и в обществените отношения като
цяло.
6.Национална стратегия за опазване живота и здравето на
децата в пътното движение за периода 2006-2010 г. и приемане на
мерки за нейното изпълнение, приета

с протокол № 53 т. 3 от

заседанието на Министерския съвет от 15 декември 2005 г.
Безопасността на децата-участници в пътното движение е един от
най-сложните

проблеми

на

обществото

в

областта

на

здравеопазването днес. Той е особено актуален, тъй като е пряко
свързан с опазване на живота и здравето на децата днес от една
страна, и с подготвянето на знаещи, културни и дисциплинирани
участници в движението утре.
Основната цел на настоящата стратегия е да се определят найважните направления на дейност, ангажиментите на отделните
институции, да се подобри координацията между тях, да се създадат
по-добри условия за безопасно ползване на пътищата и намаление
броя на пострадалите при пътнотранспортни произшествия деца с
50% към края на 2010 г. спрямо периода 1990 – 2001 г.
Мерки за реализиране на стратегията:
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- Повишаване на информираността на обществото за нуждата от
по-голяма безопасност за децата
- Промяна на поведението, както на пешеходците, така и на
водачите, за подобряване на безопасността на движението при
съвместното ползване на пътищата.
- Промяна на инфраструктурата, която да улеснява пешеходния
трафик
- Разработване и провеждане на ефективни програми за безопасно
ходене пеша
- Провеждане на изследвания, които да открият и запълнят
празнотите в знанията на гражданите. Разработване на ефективни
програми въз основа резултатите от изследванията и превръщането им
в държавна политика.
- Извършване на изследване с цел измерване на нивата на детския
пешеходен травматизъм и определяне на рисковите фактори, които
оказват влияние върху него.
По отношение на правомощията на областния управител
В

секторна

политика

“Правосъдие

и

вътрешни

работи”

областният управител има правомощия в следните области:
1.Обществен ред
Съгласно Закона за местното самоуправление и местната
администрация началниците на полицейските служби могат да
обжалват пред областния управител заповедите на кметовете на
общини, издадени във връзка с опазването на обществения ред.
2.Правосъдие
Административнопроцесуалният

кодекс

определя,

че

административните актове на кметовете на общини се оспорват пред
областния управител.
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Съгласно Закона за административните нарушения и наказания
актове за установяване на извършени административни нарушения
могат да се съставят от длъжностни лица, определени от областните
управители. Административните наказания се налагат областните
управители, когато им е възложено да прилагат съответните
нормативни актове или да контролират тяхното изпълнение.
3.Управление при кризи
Законът

за

управление

при

кризи

определя

посочени

изчерпателно действия, които областният управител е длъжен да
осъществи с цел превенция и овладяване на кризисни ситуации. Той
организира разработването и утвърждава Програма за защита на
критичната инфраструктура и на потенциално опасните обекти,
намиращи се на територията на областта. При упражняване на
правомощията си по този закон областният управител се подпомага от
областен съвет по сигурност и управление при кризи. Областният
управител обявява, съответно отменя, кризисно положение по
предложение на областния съвет за сигурност и управление при кризи
- за територията на областта или за част от нея.
Съгласно Правилника за организацията и дейността по
предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия,
аварии и катастрофи наказателните постановления за неговото
нарушаване се издават от областните управители съобразно тяхната
компетентност.
4.Гранични контролно-пропускателни пунктове
По

силата

на

Наредбата

за

граничните

контролно-

пропускателни пунктове областният управител определя със заповед
задължителни изисквания за опазване и поддържане на сградите,
инфраструктурата и чистотата в зоната на ГКПП. Той издава
наказателните постановления за налагане на административни
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наказания при нарушаване на наредбата. Областните управители
съвместно с Междуведомствения съвет по въпросите на граничния
контрол подготвят план за развитието на граничните контролнопропускателни пунктове на територията на съответната област.
5.Гражданска регистрация
Съгласно Закона за гражданската регистрация областният
управител издава наказателните постановления за административни
нарушения по този закон съобразно определената му компетентност.
По отношение на териториалните звена към органи на
държавна власт
1.В

областта

на

опазването

на

обществения

ред

териториалните звена на Министерството на вътрешните работи
са:
а) Областните дирекции “Полиция” в структурата на Главна
дирекция “Полиция” към “Национална служба “Полиция”.
б) Областните дирекции “Пожарна безопасност и защита на
населението” в структурата на Национална служба "Пожарна
безопасност и защита на населението".
в) Регионалните управления “Сигурност” в структурата
Национална служба "Сигурност".
Правната им уредба е в Закона за МВР. Областните дирекции
“Полиция” и “Пожарна безопасност и защита на населението” и
Регионалните управления “Сигурност” са юридически лица. Създават
се от Министерския съвет по предложение на министъра на
вътрешните работи. Районите на действие и седалищата на областните
дирекции “Пожарна безопасност и защита на населението” и на
регионалните управления “Сигурност” се определят от Министерския
съвет по предложение на министъра.
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г) Зоналните жандармерийски подразделения в структурата
на Главна дирекция “Жандармерия” в структурата на Генерална
дирекция “Полиция” в “Национална служба “Полиция”.
Правната им уредба е в Правилника за прилагане на Закона за
МВР.Създават се и се закриват от министъра на вътрешните работи.
д) Териториалните звена на Главна дирекция "Борба с
организираната престъпност" (ГДБОП), която е в структурата на
Генерална дирекция “Полиция” към “Национална служба “Полиция”.
е)

Териториалните

звена

на

Главна

дирекция

"Противодействие на престъпността, опазване на обществения
ред и превенция" (ГДППООП), която е в структурата на Генерална
дирекция “Полиция” към “Национална служба “Полиция”.
Правната им уредба е в Закона за МВР и Правилника за прилагането
му.
Функциите и правомощията на териториалните структури на
Министерството на вътрешните работи са определени в Закона за
МВР и Правилника за прилагането му.
2. В областта на правосъдието6
1. Министерството на правосъдието има две главни дирекции
с териториални звена. Те са уредени с Устройствения правилник на
министерството. Йерархическата подчиненост на териториалните
звена на министерството на правосъдието е – главен директор –
министър.
а) Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” има два
вида териториални структури:
- 27 областни звена в областните центрове, с териториален обхват –
съответната област (с изключение на Софийска област)
6

Извън предмета на изследване е администрацията на съдилищата.
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- 12 териториални звена към затворите и 1 към поправителен дом.
Главна дирекция “Изпълнение на наказанията осъществява функции
във

връзка

с

режимната

и

надзорно-охранителната

дейност,

социалната дейност и възпитателната работа в местата за лишаване от
свобода и изпълнението на наказанието пробация и извършването на
спомагателни дейности по финансово-ресурсното осигуряване на
местата за лишаване от свобода и пробационните служби.
б) Главна дирекция “Охрана” има 28 областни звена в
областните центрове с териториален обхват на дейността съответната
област.
Главна дирекция “Охрана” организира и осъществява охраната на
всички съдебни сгради, осигурява реда в съдебните сгради и
сигурността

на

органите

на

съдебната

власт,

организира

и

осъществява охраната на съдии, прокурори, следователи и свидетели
при необходимост, осъществява чрез Бюрото по защита на застрашени
лица дейността по изпълнение на Закона за защита на лица,
застрашени във връзка с наказателно производство, конвоира
обвиняеми и подсъдими с мярка за неотклонение "задържане под
стража" или лица, изтърпяващи наказания в местата за лишаване от
свобода, до органите на съдебната власт, осигурява охрана на
следствените арести.
2.

Централният

регистър

на

особените

залози

към

Министерството на правосъдието има 7 териториални структури
– местни регистърни бюра, в които се извършват приемането и
обработката на исканията за вписване за справки в регистъра,
потвърждаването на вписването и отказът за вписване в регистъра;
издаването на удостоверения за липсата или наличието на вписани в
регистъра обстоятелства и удостоверяването на подписа по чл. 27, ал.
2 от Закона за особените залози. Съгласно Правилника за
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устройството и дейността местните регистърни бюра се разкриват със
заповед на министъра на правосъдието в седалищата на окръжните
съдилища, които съвпадат с областните центрове.
3. Агенцията по вписванията е администрация към министъра на
правосъдието с 12 териториални звена –регионални дирекции в
структурата на Главна дирекция. Седалищата им са в областни
центрове и са определени с Устройствения правилник. Правилникът
не урежда териториалния обхват на дейността им. Регионалните
дирекции организират, координират и ръководят административната
дейност в службите по вписванията към съответната регионална
дирекция; организират административния контрол по създаването,
воденето и съхраняването на регистрите в службите по вписванията,
контролират и изготвят отчети за изпълнение на дейностите в
службите по вписванията, организират и контролират прилагането в
службите по вписванията на методическите указания за дейностите.
Йерархическата им подчиненост спрямо централното ниво на
изпълнителната

власт

е

тристепенна

–

главен

директор

–

изпълнителен директор – министър.
3. По отношение управлението при кризи
Главна дирекция “Национална служба “Гражданска защита” на
Министерството на държавната политика при бедствия и аварии
(МДПБА) има териториални звена – 28 дирекции “Гражданска
защита” в областните центрове, които изпълняват функциите на
главната дирекция на територията на съответната област. Правната им
уредба е в Устройствения правилник на МДПБА. Йерархическата им
подчиненост спрямо централното ниво на изпълнителната власт е:
главен директор – министър.
4. В сферата на охраната на държавната граница и граничния
пропускателен режим
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а) За охраната на държавната граница и контрола за спазването на
граничния режим Национална служба "Полиция" осъществява своите
функции в граничната зона, в зоните на граничните контролнопропускателни пунктове, международните летища и пристанища,
вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона,
континенталния шелф, българската част на р. Дунав и другите
гранични реки и водоеми, чрез Главна дирекция “Гранична
полиция”, която е структурно звено на “Генерална дирекция
“Полиция”. Правната уредба е в Закона за МВР и Правилника за
прилагането му. Регионалните гранични служби са териториални
звена на Главна дирекция “Гранична полиция”. Създават се и се
закриват от министъра на вътрешните работи.
б)

На

граничните

контролно-пропускателни

пунктове

териториални структури имат и Националната служба за растителна
защита,

Националната

ветеринарно-медицинска

служба”,

Фонд

“Републиканска пътна инфраструктура”.
5. В областта на гражданската регистрация
Политиката

в

областта

на

гражданската

регистрация

се

осъществява от Главна дирекция “Гражданска регистрация и
административно обслужване”(ГРАО) към Министерството на
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Правната
уредба е в Устройствения правилник на МРРБ. Главна дирекция
“ГРАО” има 28 териториални звена със седалища в областните
центрове

и

обхват

на

дейност

–

територията

на

областта.

Йерархическата подчиненост е главен директор – министър.
По отношение на съветите и комисиите към областния
управител
1.Управление при кризи
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Постоянните комисии за защита на населението при бедствия,
аварии

и

катастрофи

подпомагат

дейността

на

областните

управители в цялостната им дейност за изпълнение на техните
функции и задачи по защита на населението и обектите от
националното стопанство в областта и общината при бедствия, аварии
и катастрофи. Правната им уредба е в чл. 16 и сл. от Правилника за
организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на
последствията при бедствия, аварии и катастрофи.
Председател на постоянната комисията е областният управител. В
състава й се включват началници на управления (отдели) от
съответната администрация, началници на поделения или подчинени
структури на министерствата и ведомствата от областта, региона
изпълняващи функции по защитата. Оперативната работа на
постоянните комисии се подпомага от щаб, назначен със заповед на
областния управител.
2.Противодействие на корупцията
Областните съвети за противодействие на корупцията са
създадени с Програмата за изпълнение на Стратегията за прозрачно
управление и за превенция и противодействие на корупцията за
периода 2006-2008 г.
РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА7
В областта на регионалната политика са приети следните
стратегически документи:
1.Стратегия за децентрализация, приета с Решение № 424 на
Министерския съвет от 5 юни 2006 г.

В тази секторна политика се включват: административно-териториално деление,
устройство на територията, регионално развитие и благоустройство.
7
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Стратегията за децентрализация е важен програмен документ за
провеждане на националната политика за усъвършенстване на
териториалното управление. Тя определя насоките за разпределение
на правомощия и финансови ресурси между централното, областното
и общинското равнище на управление, целящи по-ефективното и
качествено предоставяне на услуги на гражданите.
Стратегически цели
● Ускорено прехвърляне на правомощия и ресурси от държавните
органи към общините за укрепване на местното самоуправление.
● Оптимизиране на функционалната компетентност на областния
управител и териториалните звена на централната изпълнителна власт
за координация на секторните политики на регионално равнище.
● Развитие на местното самоуправление в рамките на общината
чрез повишаване на управленската и финансовата самостоятелност на
кметствата и заведенията за услуги.
Отговорности на областните управители
Областният управител провежда националната политика за
регионално развитие на територията на областта. От тази позиция той
трябва да координира действията на представителите на секторните
министерства на съответната територия и взаимодействието им с
местната власт.
По стратегическа цел 2. Оптимизиране на функционалната
компетентност на областния управител и териториалните звена на
централната изпълнителна власт за координация на секторните
политики на регионално равнище. Тази стратегическа цел има
определящо

значение

за

повишаване

ефективността

на

функциониране на цялата публична власт. Основните задачи тук са
свързани с преосмисляне на функциите, структурата и обхвата на
териториалните

звена

на

министерствата,

подобряване

на
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координацията на действията им на регионално равнище и
оптимизиране на правомощията на областните управители.
Приоритет 1. Усъвършенстване на функциите, структурата и
обхвата на териториалните звена на централната изпълнителна власт.
Приоритет 2. Повишаване на капацитета и отговорността на
областната администрация за провеждане на регионална политика, за
осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на
съответствие между националните и местните интереси.
Приоритет 3. Засилване на координиращата роля на областния
управител по отношение на актовете и действията на ръководителите
на териториални звена на централната изпълнителна власт на
територията на областта.
Приоритет 4. Подобряване на връзките между деконцентрираните
териториални звена на централната изпълнителна власт и общините в
рамките на областта.
Подобряването на работата и рационализацията на функциите на
изнесените териториални звена на централната изпълнителна власт ще
има

най-голям

принос

за

повишаване

на

ефективността

и

ефикасността на услугите, тъй като засяга 80 на сто от цялата
публична администрация на страната. От тази гледна точка
реализацията на приоритети 1 и 2 има ключово значение, поради
което към тях трябва да се насочат усилията на представителите на
централната власт. Тези приоритети са неразривно свързани с
Приоритет 3 – координиране на дейността им. Това предполага ясно
определяне на функциите на териториалните звена на министерствата
и предоставяне на реални правомощия на областния управител да
координира секторните политики на областно равнище, оптимизиране
на неговите функции и статут. Приоритет 4 е насочен към
подобряване на взаимодействието между централната власт и
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общините в рамките на съответната област. Това е важна
предпоставка за успешно използване на средствата по оперативните
програми и координацията на структурните инструменти на ЕС.
По програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация
2006-2009 г.
Приоритет 2. Повишаване на капацитета и отговорността на
областната администрация за провеждане на регионална политика, за
осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на
съответствие между националните и местните интереси.
Мерки

Отговорни

Нормативни

институ-

промени и

ции

действия

1. Оптимизиране на функциите

МС,

и статута на областния управител

НСОРБ,

и областната администрация

МДААР

2. Разширяване на оперативна
та самостоятелност на областни

МС,

те администрации за изпълнение

НСОРБ,

на пълномощия и функции с

МДААР

над-общинско значение

ЗА

20072008 г.

Информира
не и обуче-

2007-

ние

2009 г.

ЗА

3. Повишаване на административ-

МС,

ния капацитет на областна

НСОРБ,

Информира

та администрация като бенефици

МДААР

не и обуче-

ент на средства по програмите

Срок

ние

20072009 г.

на ЕС
Приоритет 3. Засилване на координиращата роля на областния
управител по отношение на актовете и действията на ръководителите
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на териториални звена на централната изпълнителна власт на
територията на областта
Мерки

Отговорни
институции

1. Създаване на координационен

МС,

съвет към областния управител,

МДААР,

включващ представители на

МРРБ, МП,

териториалните звена на

МО, МОСВ,

централна

МОН, МФ,

та изпълнителна власт в областта

МЗ, МИЕ,

Нормативни
промени и

Срок

действия

До края
РМС

на 2006
г.

МЗГ, МТСП,
МК
2. Изграждане на механизми за

МС,

координиране дейността на

МДААР,

териториалните звена на

МРРБ, МП,

централната изпълнителна власт и МО, МОСВ,
областния управител за

МОН, МФ,

осъществяване на секторните

МЗ, МИЕ,

политики и предоставянето на

МЗГ, МТСП,

административни услуги

МК

До края
РМС

на 2008
г.
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3. Изграждане на механизъм на

МС,

взаимодействие между

МДААР,

областните управители и

МРРБ, МП,

министерствата по отношение

МО, МОСВ,

ръководството на дейността на

МОН, МФ,

структурите в областната

МЗ, МИЕ,

администрация по

МЗГ, МТСП,

чл. 44 от Закона за

МК

До края
РМС

на 2008
г.

администрацията
Приоритет 4. Подобряване на връзките между деконцентрираните
териториални звена на централната изпълнителна власт и общините в
рамките на областта
1. Създаване на информационни
центрове към областните
управители за услугите,
предоставяни от териториалните

МРРБ,

звена на централна

МДААР, МФ

РМС

2006-2009 г.

РМС

2006-2007 г.

та изпълнителна власт и за
инвестиционните възможности
на общините в областта
2. Изграждане на механизми за

МС, МДААР,

координиране дейността на

МРРБ, МП,

териториалните звена на

МО, МОСВ,

централна

МОН, МФ,

та изпълнителна власт с

МЗ, МИЕ,

общините

МЗГ, МТСП,
МК
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3. Създаване на организация за

НСОРБ

периодично изнасяне на работни

МС, МДААР,

места от министерства в

МРРБ, МП,

общините с цел подобряване

МО, МОСВ,

обслужването на населението

МОН, МФ,

РМС

2006-2009 г.

РМС

2006-2009 г.

МЗ, МИЕ,
МЗГ, МТСП,
МК
4. Засилване координиращите

МС, МДААР,

функции на областните съвети за

МРРБ, МП,

развитие

МО, МОСВ,
МОН, МФ,
МЗ, МИЕ,
МЗГ, МТСП,
МК,
Областните
управители
2.Национална стратегия за регионално развитие на

Република България за периода 2005 - 2015 г., приета с Решение №
294 на Министерския съвет от 21 април 2005 г.
Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за
периода 2005-2015 г. е основният документ за определяне на
дългосрочните цели и приоритети на регионалната политика на
страната. Тя дава стратегическите направления и равнища на
регионалната политика и представлява отправна точка за придобиване
и разпределение на помощта от ЕС при изпълнение на програмите,
отнасящи се до регионалното развитие.
Визията на стратегията се дефинира, както следва:
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“Република България ще бъде страна – членка на ЕС, с
динамично развиващи се региони, постигащи висок икономически
растеж и заетост, устойчиво развитие, подобрено качество на живот и
запазено и валоризирано природно и културно наследство”.
Стратегически цели
Главната цел на регионалното развитие за периода до 2015 г. е
постигане на устойчиво и балансирано развитие на районите в
Република България
Главната цел може да се достигне чрез реализирането на следните
стратегически цели:
• Постигане на прелом в развитието на българските райони за
планиране чрез инвестиции във физически и човешки капитал и
доближаване до средните равнища на развитие на регионите в ЕС;
• Намаляване на между регионалните и вътрешно регионалните
различия чрез развитие на вътрешния потенциал на регионално и
местно ниво;
• Развитие на териториалното сътрудничество за постигане на
териториална кохезия с ЕС и разширяване на добро съседството и
партньорството.
Отговорности на областните управители
При

реализиране

на

приоритет

6

-

укрепване

на

институционалния капацитет на регионално и местно ниво за
подобряване процеса на управление
Специфична цел 2: Подпомагане изграждането на регионални и
местни партньорство за развитие
Партньорството

ще

бъде

засилено

чрез

подобряване

на

сътрудничеството между регионалните и местните власти и социалноикономическите партньори на регионално и местно ниво. Това ще
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бъде постигнато чрез изграждане и укрепване на нови действени
партньорства на регионално и местно ниво и укрепване на
институционалния капацитет на създадените органи за партньорство регионални съвети за развитие и областни съвети за развитие.
Областните управители

и

местните власти

са основните

участници и партньори на централната власт в процеса на формиране
и прилагане на регионалната политика. Техните функции в
управлението, наблюдението, оценката и контрола на регионалното
развитие са определени със Закона за регионално развитие. Те са
включени в процеса на определяне на регионалната политика като са
задължени да разработват стратегически планови документи за
съответните нива и да участват в разработването на НОПРР. Участват
в състава на органите създадени със ЗРР за целите на управлението и
наблюдението на регионалното развитие- областни съвети за
развитие, Регионални съвети за развитие, Комитет за наблюдение на
НОПРР и Съвета по партньорство.
Регионалните съвети за развитие осигурят широкото и ефективно
участие на всички партньори в процеса на планиране, финансиране,
наблюдение и оценяване на мерките за регионално развитие в
районите за планиране. Те обсъждат и одобряват проектите на регионалните планове за развитие и изпълняват функциите на орган за
наблюдение на изпълнението им. На основа на годишните доклади за
изпълнение на РПР се отчита изпълнението на целите и приоритетите
на НСРР. РСР осъществяват координацията на предвижданията на
Областните стратегии за развитие за съответния район за планиране.,
Областните

управители,

специализираните

структури

към

областните администрации и областните съвети за регионално
развитие участват в изпълнението на НСРР чрез изработването,
общественото обсъждане и изпълнението на Областната стратегия за
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регионално развитие, подпомагат подготовката и реализирането на
общинските планове за развитие, участват във формирането на
регионални и местни партньорства при подготовката, финансирането
и изпълнението на проекти, реализиращи плановите документи на
регионално и местно ниво.
3.Национална жилищна стратегия на Република България,
приета с Решение № 395 на Министерския съвет от 14 май 2004 г.
Необходимостта от приемане на Национална жилищна стратегия
се обосновава с обстоятелството, че жилището играе важна роля в
развитието на обществото и е от изключително значение за
социалния, икономическия и културния прогрес. Без провеждането на
определена

национална

жилищна

политика

е

невъзможно

постигането на необходимото ниво на жилищно задоволяване, което
води до

благоприятни социални и икономически последици и

допринася за благоденствието на обществото и на отделния човек.
Осъществяването

на

националната

жилищна

политика

се

основава на следната визия: ,,Създаване на балансирана, съразмерно
развиваща се и устойчива жилищна система чрез осигуряване на
условия за достъп до качествени жилища (собствени или наемни),
които да задоволяват нуждите на българските граждани.“
Стратегическите цели на националната жилищна политика:
●

Спиране

процесите

на

влошаване

състоянието

на

съществуващия сграден жилищен фонд.
● Създаване на работещ механизъм за осигуряване на нови
достъпни жилища (за покупка и отдаване под наем).
Отговорности на областните управители:
По програма А-1 – Изграждане на институционална рамка
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• Укрепване на специализираните структури по жилищна
политика

към

Министерството

на

регионалното

развитие

и

благоустройството и към областните и общинските администрации;
Програма В-2 – Обучение на областните и общинските
администрации за провеждане на новата жилищна политика и
реализацията на програмите
● квалификационни курсове за кандидатстване по донорски проекти;
● обучение по разработването на общински жилищни стратегии.
По отношение правомощията на областния управител
В

секторна

политика

“Регионална

политика”

областният

управител има правомощия в следните области:
1.Административно-териториално устройство
Съгласно

Закона

за

административно

–

териториалното

устройство на Република България областният управител има
правомощия във връзка с процедурите за създаване на общини,
райони, кметства и нови населени места, промяна на границите на
общини,

промяна

на

административния

център

или

на

наименованието на община.
2.Регионално развитие
Съгласно Закона за регионалното развитие в районите за
планиране се създават регионални съвети за развитие, които се
председателстват на ротационен принцип от областен управител от
областите, включени в съответния район за планиране. Областните
управители организират разработването на областни стратегии за
развитие и изпълняват и други определени в закона задачи, свързани с
регионалното развитие. В областите се създават областни съвети за
развитие, чийто председател е областният управител, а негови членове
са кметовете на общините в областта, по един представител на
общинския съвет на всяка община, делегиран представител на
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регионалните сдружения на общините на територията на областта,
делегиран представител на областните структури на национално
представените организации на работодателите и на работниците и
служителите.
3.Устройство на територията
По силата на Закона за устройство на територията в зависимост от
устройствените цели и задачи от областно и междуобщинско значение
областният управител може да назначава областен експертен съвет по
устройство на територията. Областният управител одобрява със
заповеди районните устройствени схеми, които засягат територията на
една област, както и подробния устройствен план с обхват повече от
една община. По този закон областният управител има и редица
правомощия, свързани с разрешения за строеж на обекти на
техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една
община и с учредяване на правото на преминаване през държавни
поземлени имоти.
По отношение на териториалните звена на органи на
държавна власт
В областта на административно-териториалното устройство
няма административни структури на централната изпълнителна власт
с териториални звена.
В областта на регионалното развитие и благоустройството
работят следните териториални звена:
1.Главна

дирекция

“Програмиране

на

регионалното

развитие” на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството има 6 териториални звена със седалища в
центровете на районите за планиране, които изпълняват функциите на
междинни звена на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-
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2013" и други функции, възложени им от министъра. Йерархическата
им подчиненост е главен директор – министър.
2. Със Закона за регионалното развитие в структурата на
областните администрации в центровете на районите за планиране
бяха създадени дирекции за техническо съдействие, координация и
управление на регионални програми и планове с териториален
обхват на дейността – съответния район за планиране. Основната им
задача е да подпомагат дейността и изпълняват функциите на
секретариат на регионалния съвет за развитие. Устройството и
дейността им се уреждат с правилник, издаден от министъра на
регионалното развитие и благоустройството. С оглед предстоящите
съществени промени на Закона за регионалното развитие не може да
се прогнозира бъдещата нормативна уредба на тези структури.
3. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
(ДКЕВР) има 4 териториални звена в структурата на Главна
дирекция

"Водоснабдителни

и

канализационни

услуги”.

Седалищата им са в областни центрове. Съгласно Устройствения
правилник, териториалният обхват на дейността им се определя с
решение

на

ДКЕВР.

Главна

дирекция

"Водоснабдителни

и

канализационни услуги” подпомага ДКЕВР при осъществяване на
функциите и задачите, предвидени в Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги.
В областта на устройство на територията:
1. Агенцията по геодезия, картография и кадастър към
министъра на регионалното развитие и благоустройството има 28
териториални звена – служби по геодезия, картография и кадастър
със седалища в областните центрове и обхват на дейността –
територията на областта. Правната уредба се съдържа в Закона за
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кадастъра и имотния регистър. Йерархическата подчиненост е
изпълнителен директор – министър.
2. Дирекцията за национален строителен контрол към
министъра на регионалното развитие и благоустройството има 28
териториални звена – регионални дирекции в структурата на главна
дирекция. Правната уредба е в Устройствен правилник. Седалищата
на регионалните дирекции са в областните центрове, а обхватът на
дейността – територията на областта.
3. В областта на контрола за спазване на нормативните актове по
устройство на територията функции и правомощия има и министъра
на вътрешните работи, чрез регионалните структури на МВР.
Функции и правомощия по Закона за устройство на територията имат
и

Регионалните

инспекции

за

опазване

и

комисиите

и

контрол

на

общественото здраве.
По

отношение

съветите

към

областния

управител
1.Регионално развитие
Областният съвет за развитие е създаден с чл. 26 от Закона за
регионалното развитие. Областният съвет за развитие обсъжда и
приема областната стратегия за развитие. Оценява инициативите на
общините и на юридически лица с нестопанска цел, свързани с
областната стратегия за развитие; прави предложения за сключване на
споразумения за сътрудничество с други съседни области за
осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие;
обсъжда и съгласува действията по осигуряване на публичност и
прозрачност на планирането и програмирането на регионалното
развитие на територията на областта по предложение на областния
управител.
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Областният съвет за развитие подпомага областния управител в
изпълнението на функциите му по Закона за туризма..
Председател на областния съвет за развитие е областният управител.
Членове на областния съвет са кметовете на общините в областта, по
един представител на общинския съвет на всяка община, делегиран
представител на регионалните сдружения на общините на територията
на областта, делегиран представител на областните структури на
национално представените организации на работодателите и на
работниците и служителите. Председател на областния съвет за
развитие е областният управител, а негови членове са кметовете на
общините в областта, по един представител на общинския съвет на
всяка община, делегиран представител на регионалните сдружения на
общините на територията на областта, делегиран представител на
областните структури на национално представените организации на
работодателите и на работниците и служителите.
Организацията и дейността на областните съвети за развитие се
определя с правилник, издаден от министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
2.Устройство на територията
Съгласно чл. 4, ал. 2 от Закона за устройство на територията
областният управител може да назначава областен експертен съвет
по устройство на територията и да организира неговата дейност за
изпълнение на функциите, предоставени му с този закон. Съставът на
областния експертен съвет се определя според характера на
разглеждания проект.
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СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЗАЕТОСТ8
В секторната политика “Социална политика и заетост” са
приети следните стратегически документи:
1.Стратегия по заетостта 2004-2010, приета с протокол № 44 т.
30 от заседанието на Министерския съвет от 6 ноември 2003 г.
Дългосрочна цел – повишаване на икономическата активност и
трудовия потенциал на населението;
Средносрочна цел - повишаване на заетостта и ограничаване на
безработицата.
Отговорности на областните управители
В стратегията е констатирано, че съществува значително различие в
икономическото развитие на отделните региони в страната, в това число и
по отношение състоянието на пазара на труда. Това различие се
наблюдава както между отделните области, така и между отделните
общини в рамките на една и съща област. Относително по-добре
развитите в икономическо отношение общини не играят ролята на
водещия фактор, който да доведе до по-доброто развитие на областите
като цяло. Процесът на присъединяване на страната към ЕС поставя
като едно от основните изисквания към България да се преодолеят тези
регионални различия и тя да влезе в съюза като по-хомогенна общност, а
не като съвкупност от регионални общности с различна степен на
развитие. Необходимо е:
• повишаване ролята на стратегическите документи в областта на
регионалното развитие за решаване на приоритети в областта на
политиката по заетостта (национална стратегия за регионално развитие,
8

В тази секторна политика се включват: заетост, интеграция на хора с увреждания,
етнически и демографски въпроси, дискриминация, професионално обучение,
безопасни и здравословни условия на труд
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областни стратегии за регионално развитие, регионални стратегии за
развитие, общински планове за развитие).
• разработване на регионални стратегии по заетостта с
активното участие на социалните партньори, местните органи на властта
и

неправителствените организации;
• продължаване на процеса на развитие на местно самоуправление.

Необходимо е да се разшири обхватът на правата и отговорностите на
местните органи на управление. Този процес трябва да се придружи с
по-нататъшно развитие на процеса на финансовата децентрализация на
държавния бюджет. Ще бъдат подпомагани по-слабо икономически
развитите общини и тези с по-слаб административен капацитет.
• увеличаване на капацитета на местните органи на управление. С
развитието на процеса на присъединяване на България към ЕС се
увеличават възможностите за финансиране на регионални проекти
за развитие от фондовете на ЕС. За това е необходимо общините да
разработят и защитят своите проекти, с които успешно да се
конкурират с останалите регионални инициативи в другите страни на ЕС.
• привличане на националните и особено регионалните (местни)
организации на работодателите при изготвянето и реализацията на
проекти в областта на пазара на труда, реализирани в различни
области/общини;

използване

потенциала

на

работодателските

организации и местния бизнес за оказване директни консултантски,
образователни и други услуги, свързани с дейностите по заетостта.
• действия за постигане на балансирано и устойчиво развитие
на регионите в България: райони в индустриален упадък; изостанали
селски райони; планински райони със специфични проблеми; изостанали
гранични райони; градски райони, намиращи се в упадък;
• подобряване на инфраструктурата свързана с развитие на
бизнеса и

на перспективите

за

икономическо

развитие

в
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изостаналите региони и районите в икономически упадък: местни
пътища, комунални услуги, енергийна инфраструктура.
2.Национална стратегия за борба с бедността и социалната
изолация, приета с Решение № 694 на Министерския съвет от 6
октомври 2003 г.
Генерална стратегическа цел – намаляване на бедността и
предотвратяване на риска от социална изолация.
Стратегически цели
● Да се улесни участието в заетостта и достъпа за всички до
ресурси, права, блага и услуги (повишаване на реалните доходи, равен
достъп до здравни услуги, равен достъп до образование и обучение)
● Да се предотврати рискът от социална изолация
● Да се подпомогнат най-уязвимите
● Да се мобилизират всички институции
Отговорности на областните управители
По оперативна цел: включване на проблемите за бедността и
социалната изолация като задължителен елемент на държавната
политика във всяка област са предвидени следните задачи:
Задача 2 – създаване на регионални съвети за борба с бедността и
социалната изолация с представителство на заинтересованите страни.
Задача 3 – разработване на регионални планове за борба с
бедността и социалната изолация на основата на предварително
идентифицирани приоритетни потребности на уязвимите групи.
3.Национална стратегия за равни възможности за хората с
увреждания, приета с Решение № 419 на Министерския съвет от 9
юни 2003 г.
Стратегически цели
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● Създаване на гаранции и стимули за равнопоставеност на
хората с увреждания, ефективно упражняване на правото им на
независим живот и социално включване.
● Създаване на гаранции и условия за социална интеграция на
децата с увреждания, ефективно упражняване на правата им и
подкрепа на техните семейства. Създаване на условия за пълноценно
и качествено физическо, психическо, нравствено, интелектуално и
социално развитие на децата с увреждания.
Изследването

на

трудовия

капацитет

и

професионалната

ориентация на хората с увреждания представлява значителна стъпка в
посока към постигането на равни възможности на хората с
увреждания на пазара на труда. Тази практика трябва да се превърне в
съществена елемент от задълженията на административните звена,
отговорни за заетостта в държавата. Във всички области на страната
трябва да се открият центрове за развитие на възможностите, в които
да работят адекватно обучени хора.
4.Национална стратегия за демографско развитие, 2006-2020
г., приета с Решение № 625 на Министерския съвет от 22 август 2006
г.
Основната стратегическа цел на стратегията за демографско
развитие е забавяне темповете на намаляване броя на населението с
тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване
на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното
здравословно състояние, образованост, способности и умения.
Стратегията

за

демографско

развитие

поставя

следните

приоритети:
- Забавяне на негативните демографски процеси и намаляването
на броя на населението;
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- Преодоляване на негативните последици от остаряването на
населението и подобряване на качествените характеристики на
човешкия капитал;
- Постигане на социална кохезия и създаване на равни
възможности за пълноценен репродуктивен живот за всички социални
групи;
-

Ограничаване

на

диспропорциите

в

териториалното

разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони и
селата.
Постигането
демографско

на

целите

развитие

на

Националната

изисква

стратегия

значителни

за

финансови,

институционални и човешки ресурси, активни действия от страна на
правителството
институции,

и

партньорство

местните

работодателите,

органи

синдикатите,

между
на

различните

властта,

структурите

държавни

организациите
на

на

гражданското

общество.
Четвъртият приоритет е насочен към постигане на по-равномерно
териториално разпределение на населението и към сближаване на
социално-икономическите условия и качеството на живот между
отделните райони, както и между града и селото. Усилията и мерките
ще бъдат насочени към забавяне на процесите на обезлюдяване,
протичащи в пограничните райони и немалко села; оптимизиране на
концентрацията на населението в столицата и някои по-големи
областни центрове, оптимизиране на природната и околна жизнена
среда. Осъществяването на този приоритет е неразривно свързано със
засилването на ролята на регионалната политика и обвързването на
плановете за социално-икономическо развитие със задачите на
демографската стратегия.
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План за 2006 г. за изпълнение на Националната стратегия за
демографско развитие на Република България (2006-2020 г.).
Преодоляване на териториалните диспропорции
Финансиране на регионални
програми за заетост, решаващи

Декември

МТСП, АЗ, АСП,

2006г.

АХУ, ИА “ГИТ”,
СИФ, ДАЗД

специфични регионални проблеми,
приоритетно насочени към
областите с високо равнище на
безработица.
Включване на нови общини в Прог-

Декември

рама „Преодоляване на бедността”

2006г.

МТСП, АЗ,
областни управи и

за преодоляване на негативните

общински

последствия от бедността и

администрации

социалната изолация.
Разработване на специализирани
програми за региони с висока

Декември
2006г.

безработица.

МТСП, АЗ,
областни управи и
общински
администрации

Изграждане на институционален

Постоянен

МТСП, АЗ,

капацитет на всички институции,

областни управи и

включени в процеса на усвояване

общински

на средства от ЕС, включително и

администрации

на институциите и техните

МТСП, АСП

регионални нива.
Провеждане на широки

Декември

МТСП
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2006 г.

консултации на регионално и
местно ниво по въпросите на
кохезионната полити
ка и стратегическите насоки на
общността „Кохезионна политика в
подкрепа на растеж и заетост”.

5.Национална стратегия за продължаващо професионално
обучение 2005-2010, приета с протокол № 38 от заседанието на
Министерския съвет от 14 септември 2004 г.
Предназначението на Стратегията е да подпомогне развитието на
реформата в професионалното образование и обучение, като създаде
концептуални, методологически и планови условия за нейното
реализиране.
Предмет на стратегията е процесът на обучение на лица над 16
години

за

придобиване,

разширяване

и

усъвършенстване

на

професионалната квалификация с цел подобряване пригодността за
заетост, подпомагане на професионалната кариера и индивидуалното
развитие.
Целта на стратегията е да очертае националните приоритети за
развитие на продължаващото професионално обучение в контекста на
ученето през целия живот, както и да посочи отговорните институции
за тяхната реализация.
Целта на развитието и усъвършенстването на продължаващото
професионално обучение е:
Създаване и усъвършенстване на условията за придобиване,
разширяване и развитие на професионалната квалификация на
работната сила с оглед подобряване пригодността за заетост,
професионалната кариера и индивидуално развитие.
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За периода 2005-2010 г. се определят следните основни
приоритети:
- усъвършенстване на условията за достъп до продължаващо
професионално обучение
- постигане
институциите,

на

ефективност

ангажирани

с

на

взаимодействието

продължаващото

между

професионално

обучение
- осигуряване

на

високо

качество

на

продължаващото

в

продължаващото

професионално обучение
- повишаване

на

инвестициите

професионално обучение
- научно

осигуряване

на

продължаващото

професионално

обучение.
По отношение правомощията на областния управител
В секторна политика “Социална политика и заетост” областният
управител има правомощия в следните области:
1.Интеграция на хора с увреждания
Съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания
областният управител като държавен орган съобразно своите
правомощия приема стратегии, програми, стандарти и други
документи, свързани с интеграцията на хората с увреждания.
2.Етнически и демографски въпроси
Правилникът за устройството и дейността на Националния съвет
за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към
Министерския съвет предвижда създаване на областни съвети за
сътрудничество по етническите и демографските въпроси, които имат
задачи по провеждането на политиката по етническите и демографски
въпроси.
3.Заетост
116

Съгласно Закона за насърчаване на заетостта областният
управител осигурява координация между националните и местните
интереси

по

въпросите

на

заетостта

при

разработването

и

изпълнението на областни планове за регионално развитие и
намаляване на безработицата и осъществява взаимодействие с
органите на местното самоуправление и местната администрация. По
решение на Съвета за регионално развитие към Министерския съвет и
с решение на областните съвети за регионално развитие се създават
постоянни или временни комисии по заетостта.
По отношение на териториалните звена на държавни органи
1.

Държавното

обществено

осигуряване

се

управлява

от

Националния осигурителен институт (НОИ). Той отчита своята
дейност пред Народното събрание. Правната уредба е в Кодекса за
социалното

осигуряване

и

Устройствен

правилник,

приет

от

Надзорния съвет. Има 28 териториални поделения – районни
управления със седалища в областните центрове и обхват на
дейността – територията на съответната област. Те се откриват и
закриват със заповед на управителя на НОИ. Йерархическата
подчиненост на териториалните звена е управител –Надзорен съвет.
2. Към Министерския съвет са създадени две държавни
агенции:
а) Държавната агенция за закрила на детето има 6
териториални звена в структурата на Главна дирекция. Правната им
уредба е в Устройствен правилник. Седалищата им са в областни
центрове. Правилникът не определя териториалния обхват на
дейността им. Йерархическата подчиненост е главен директор –
председател – Министерски съвет.
б) Държавната агенция за бежанците има 3 териториални
поделения – регистрационно-приемателни центрове и интеграционен
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център. Правната уредба е в Закона за убежището и бежанците и
Устройствен

правилник.

Устройствения

Седалищата

правилник.

им

са

Йерархическата

определени
подчиненост

в
е

председател – Министерски съвет.
3. Агенцията за социално подпомагане е администрация към
министъра на труда и социалната политика за изпълнение на
държавната политика по социално подпомагане. Агенцията за
социално подпомагане има 28 териториални звена – регионални
дирекции в структурата на Главна дирекция. Правната уредба се
съдържа в Закона за социалното подпомагане и Устройствен
правилник. Седалищата им са в областните центрове, обхватът на
дейността е територията на областта. Йерархическата подчиненост е
главен директор – изпълнителен директор – министър.
4.

Изпълнителната

агенция

“Социални

дейности

на

Министерството на отбраната” е администрация към министъра на
отбраната с 5 териториални звена – териториални дирекции в
структурата

на

главна

дирекция.

Правната

им

уредба

е

в

Устройствения правилник на агенцията, в който са определени и
седалищата. Йерархическата подчиненост е главен директор –
изпълнителен директор – министър.
В областта на интеграцията на хората с увреждания няма
териториални звена.
5. Комисията за защита от дискриминация е независим
държавен орган, който отчита дейността си пред Народното събрание.
Правната уредба е в Закона за защита от дискриминация и
устройствен

правилник.

Правилникът

предвижда

възможност

комисията да има териториални представители.
В областта на заетостта и условията на труд действат
следните териториални звена:
118

1. Агенцията по заетостта е администрация към министъра на
труда и социалната политика за изпълнение на държавната политика
по

насърчаване

на

заетостта,

защита

на

пазара

на

труда,

професионално информиране и консултиране, професионално и
мотивационно обучение на безработни и заети лица, както и за
извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на
работа. Агенцията има 9 териториални звена – регионални служби в
структурата на главна дирекция. Седалищата им са в областни
центрове

и

са

определени

в

Устройствения

правилник.

Териториалният обхват на дейността на всяко от звената е две или
повече области и също е определен в Устройствения правилник.
Йерархическата подчиненост е главен директор – изпълнителен
директор – министър.
2. Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" към
министъра на труда и социалната политика, контролира спазването на
трудовото законодателство по осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд и по осъществяване на трудовите
правоотношения,

и

осъществява

специализирания

контрол

по

спазването на Закона за насърчаване на заетостта. Агенцията има 28
териториални звена – дирекции “Областна инспекция по труда”.
Правната им уредба е в Устройствения правилник. В него са
определени броят, наименованието и седалищата на териториалните
звена - административните центрове на областите и териториален
обхват

на

дейността

–

територията

на

съответната

област.

Йерархическа подчиненост – изпълнителен директор – министър.
3.Функции по Закона за здравословни и безопасни условия на
труд имат и Регионалните инспекции за опазване и контрол на
общественото здраве.
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По отношение на съветите и комисиите към областния
управител
1.Етнически и демографски въпроси
Областните

съвети

за

сътрудничество

демографските въпроси са създадени с

по

етническите

и

чл. 7 от Правилника за

устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по
етническите и демографските въпроси към Министерския съвет.
Председател е областният управител или определен от него заместник
областен управител, а секретар на съвета е експерт в областната
администрация.

Членове

на

съвета

са

заместник-кметовете,

отговарящи по етническите и демографските въпроси в общините на
територията на областта и представители на сдруженията на
български граждани, принадлежащи към етнически малцинства,
регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Областните съвети приемат свои правилници, които се утвърждават
от областните управител
2.Заетост и здравословни и безопасни условия на труд
а) Регионалните (областни и общински) съвети по условия на
труд са създадени с чл. 43 от Закона за здравословни и безопасни
условия на труд. Областните съвети по условия на труд приемат
регионални програми за проучване и разработване на проекти за
оптимизиране на условията на труд и ги представят на фонд "Условия
на труд" за финансиране; обсъждат състоянието на дейността по
осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в региона
или

в

отделни

предприятия;

координират

дейността

на

териториалните органи по контрола на условията на труд; оказват
съдействие на комитетите и групите по условия на труд за решаване
на конкретни проблеми.
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Състоят се от представители на съществуващите регионални съюзи
или организации на представителните организации на работниците и
служителите и на работодателите и от равен на тях брой
представители на областната администрация или на местните органи
за самоуправление. Областните съвети приемат свои правилници,
които се утвърждават от областните управител.
б) С решение на областните съвети за регионално развитие се
създават постоянни или временни комисии по заетостта. Правната
им уредба е в чл. 9, ал. 2-5, чл. 10 и чл. 11 от Закона за насърчаване на
заетостта.
Чрез Комисията по заетостта се осъществява държавната политика по
заетостта

и

обучението

за

придобиване

на

професионална

квалификация. на областно ниво. Председател на Комисията по
заетостта към областния съвет за регионално развитие е областният
управител или упълномощен от него представител на областната
администрация. В Комисията по заетостта при областния съвет за
регионално развитие се включват представители на:
•

областната администрация и на общините на територията на
областта;

•

териториалните поделения на Агенцията по заетостта;

•

министерствата и други държавни институции;

•

областните структури на представителните организации на
работодателите и. представителните организации на работниците и
служителите;

•

отраслови и браншови организации;

•

юридически лица с нестопанска цел в региона, чиято дейност е
свързана с проблемите на заетостта и обучението за придобиване на
професионална квалификация;

•

други териториални структури.
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ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

И

ИНФОРМАЦИОННИ

ТЕХНОЛОГИИ
В секторна политика “Телекомуникации и информационни
технологии” са приети следните стратегически документи:
1.Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност
чрез наземно радиоразпръскване, приета с

Решение № 779 на

Министерския съвет от септември 2005 г.
Визия - Структуриране на радио- и телевизионната дейност на
национално, регионално и местно равнище, основано на плурализъм
на медийната среда и свободната инициатива.
Главна цел
Ефективно използване на ограничения ресурс – радиочестотен
спектър, в защита на обществения интерес и свободната инициатива и
при максимално съобразяване с изградените медийни структури.
Основни цели
1. Осъществяване правото на информация на всеки български
гражданин.
2. Защита на националните интереси и потребностите на
аудиторията в граничните райони.
3. Постигане на разнообразна медийна среда - по обхват, формати
и адресат.
4. Осигуряване на регионализация и специализираност на радиои

телевизионната

дейност,

съобразени

с

потребностите

на

аудиторията.
5. Съхраняване на националната идентичност на българското
общество.
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6. Създаване на благоприятни условия за плурализъм на
медийната среда и действителна конкуренция.
2.Национална стратегия за развитие на високите технологии
в Република България, приета с Решение № 768 на Министерския
съвет от 6 декември 1999 г.
Целта на стратегията за развитие на високите технологии в
България е създаване на значителен, динамично развиващ се
икономически

сектор

Високтехнологични

за

са

конкурентоспособни

високотехнологични

дейностите,

стоки

и

чрез

които

услуги

на

дейности.
се

създават

основата

на

висококвалифициран труд и научни постижения.
Главните

усилия

ще

се

насочат

към

стимулиране

на

високотехнологичните и средновисокотехнологичните дейности в
следните направления:
• информационни технологии;
• телекомуникации, комуникационно оборудване и услуги;
• микроелектроника, микромеханика и микросистеми;
• нови материали, химични вещества и компоненти;
• енергетика, електропромишленост, енергийна ефективност,
използване на алтернативни и възобновяеми енергийни източници;
• системи и средства за автоматизация и роботика;
• електроника,

приборостроене,

медицинска

техника

и

апаратура за научни изследвания;
• биотехнологии, фармацевтика, прецизна химия;
• нови сортове растения и породи животни, генно инженерство;
• медицина, подобряване на качеството на живот;
• предотвратяване и контрол на замърсяването на околната
среда, устойчиво развитие;
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• технологии на управлението.
3.Национална стратегия за електронна търговия, приета с
решение №362 на Министерския съвет от 20 юни 2000 г.
Главната цел на стратегията е да се създадат условия не само за
приобщаване на страната към световния електронен пазар и
глобалната информационна инфраструктура, но и за достигане на
водещи позиции в региона. Предвид на изложеното и стремежа на
страната към интеграция в европейските структури, основната цел е
България да стане пълноправен участник в европейския и глобалния
електронен пазар и лидер в областта на електронната търговия в
Югоизточна Европа.
Основното

направление

на

работата

по

внедряване

на

електронната търговия в България е изграждането на Националната
среда и платформа за електронна търговия. Това определя структурата
и съдържанието на стратегията. Понятието “Национална среда и
платформа за електронна търговия” включва три основни елемента,
предопределящи приоритетите в държавната политика в тази област:
А. Създаване на правно-нормативната и стандартизационна рамка
за електронната търговия в България.
Б. Създаване на технологичната база за електронната търговия в
България.
В.

Създаване

на

система

за

подготовка

на

кадри

и

разпространение на знания в областта на електронната търговия.
4.Стратегия и план за действие за конкурентоспособност на
България

на

световните

пазари

на

информационни

и

комуникационни технологии, приета с протокол № 49 от
заседанието на Министерския съвет от 23 декември 2004 г.
Създаването на настоящата Стратегия за конкурентноспособност
на България на световните ИКТ пазари е продиктувано от глобалните
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нужди за устойчив икономически растеж, базиран на по-висока
конкурентоспособност на икономиката. Значението на ИКТ, като
сектор

на

икономиката,

многократно

надхвърля

преките

икономически измерения като участие в произведената добавена
стойност или брой заети специалисти. ИКТ имат уникалната
възможност да повишават производителността на труда във всяка
брънка от веригата на добавената стойност, като по този начин
катализират ускорено и устойчиво икономическо развитие на страната
Основната цел на стратегията е развитие на конкурентоспособна
ИКТ индустрия и

превръщането й в двигател за общото

икономическо и социално развитие на България.
За постигане на общата цел на Стратегията - развитие на
конкурентоспособна ИКТ индустрия и превръщането й в двигател за
общото икономическо и социално развитие на България, са
набелязани конкретни цели, разпределени в шест основни области:
 Формиране на публично-частни партньорства за подобряване
на държавните ИКТ политики и практики;
 Подобряване на пазарната среда и бизнес потенциала за ИКТ;
 Подобряване на инфраструктурата и ефективно използване на
информационните ресурси;
 Усъвършенстване на образованието, обучението и развитието
на човешките ресурси;
 Мобилизиране на необходимите участници и ресурси за
реализация на стратегията;
 Брандинг, позициониране и популяризация.
По отношение правомощията на областния управител
Специалното законодателство в областта на телекомуникациите и
информационните

технологии

не

предвижда

правомощия

на

областните управители.
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По отношение териториалните звена на органи на държавна
власт
Комисията за регулиране на съобщенията отчита дейността си
пред НС. Комисията има 5 териториални звена в структурата на
главна дирекция. Правната уредба на териториалните звена е в
Устройствен

правилник.

Седалищата

им

са

определени

в

Устройствения правилник, а териториалният обхват на дейността им
се

определя

със

заповед

на

председателя

на

комисията.

Йерархическата подчиненост на териториалните звена е главен
директор – председател.
По отношение на съветите и комисиите към областния
управител
Няма съвети към областния управител в секторната политика.

ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА9
В тази област няма приети стратегически документи, които
да касаят секторна политика “Транспорт” или отделни нейни
подсектори като цяло.
По отношение правомощията на областния управител.
В секторна политика “Транспортна политика” областният
управител има правомощия в следните области:
1.Автомобилен транспорт
Съгласно Закон за автомобилните превози и Наредба № 2 от 15
март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни
В тази секторна политика се включват: автомобилен транспорт, железопътен
транспорт, воден транспорт, въздушен транспорт, безопасност на движението

9
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схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с
автобуси и леки автомобили областният управител утвърждава
областната

транспортна

схема.

Предложенията

за

промени

в

маршрутните разписания от областните схеми се обсъждат в комисия,
в

чийто

състав

се

включват

представители

на

областната

администрация, заинтересуваните общини, Изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация", Изпълнителна агенция "Железопътна
администрация",

областните

пътни

управления

и

браншовите

организации.
2.Железопътен транспорт
Наредбата

за

категоризация

на

железопътните

линии

в

Република България, включени в железопътната инфраструктура, и
закриване на отделни линии или участъци от линии изисква
министърът на транспорта да съгласува предложението за закриване
на железопътна линия или участък от нея със съответните областни
управители.
3.Безопасност на движението
Законът за движението по пътищата предвижда областните
управители и кметовете на общини да набелязват мерки за
подобряване на състоянието по безопасността на движението по
пътищата на своите територии, като за целта разработват програми
съгласувано с Държавно-обществена консултативна комисия по
проблемите на безопасността на движението по пътищата към
Министерски съвет.
По отношение на териториалните звена към органи на
държавна власт
Към

министъра

“Републиканска

на

пътна

финансите

функционира

инфраструктура”

(ФРПИ)

Фонд
със

специализирани звена – 27 областни пътни управления. Правната
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уредба е в Закона за пътищата и Устройствения правилник на ФРПИ.
Седалищата на областните пътни управления са в областните
центрове, а териториалният обхват на дейността е територията на
съответната област.
Автомобилен транспорт
Към министъра на транспорта функционира изпълнителна
агенция

“Автомобилна

администрация”

с

27

регионални

дирекции – териториални звена на агенцията, със седалища в
областните центрове и териториален обхват на дейността –
територията на съответната област. Правната уредба е в Устройствен
правилник. Йерархическата подчиненост на териториалните звена е
изпълнителен директор – министър.
Железопътен транспорт
Към министъра на транспорта функционира изпълнителна
агенция “Железопътна администрация” с три териториални звена
в структурата на главна дирекция. Правната уредба е в Устройствен
правилник. Йерархическата подчиненост на териториалните звена е
главен директор – изпълнителен директор – министър.
Морски транспорт
Към министъра на транспорта функционират 2 изпълнителни
агенции – Изпълнителна агенция “Пристанищна администрация
и Изпълнителна агенция “Морска администрация”, Всяка от тях
има

четири

териториалната

специализирани
й

звена

компетентност.

за

Правната

осъществяване
им

уредба

на
е

в

устройствените правилници. Седалищата им са във Варна, Бургас,
Русе и Лом. Териториалният обхват на дейността на звената е
определен

в

Устройствените

правилници

район

от

морски

пространства. Йерархическата подчиненост на териториалните звена е
изпълнителен директор – министър.
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Въздушен транспорт
Към

министъра

на

транспорта

функционира

Главна

дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” с 5
регионални структури на летищата за обществено ползване.
Правната уредба е в Устройствен правилник. Йерархическата
подчиненост на териториалните звена е главен директор – министър.
Безопасност на движението
Комисията за защита на потребителите към министъра на
икономиката и енергетиката и нейните регионални структури, и
звената за защита на потребителите към общинската администрация
контролират спазването на изискването за наличието на валиден
сертификат за съответствие с одобрения тип при пускането на пазара
и извършването на търговия със:нови моторни превозни средства и
ремаркета и нови системи, компоненти или отделни технически възли
за моторни превозни средства и ремаркета.
Към областния управител няма комисии или съвети, които да
подпомагат изпълнението на правомощията му по тази секторна
политика.
ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Всички цитирани по-горе стратегически документи не биха могли
да бъдат реализирани без активното участие на служителите в
администрацията

и

без

тяхното

професионално

и

ефективно

управление. В областта на държавната администрация са приети две
основни стратегии:
Стратегия за обучение на служителите в администрацията,
приета с протокол № 11, т. 1 от заседанието на Министерския съвет на
16 март 2006 година.
Основни цели
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●

Укрепване

административния

на

българската

капацитет

с

цел

държавна
въвеждане

служба
и

и

прилагане

достиженията на европейското право чрез обучение, осигуряващо
- изграждане на нова административна култура, ориентирана към
нуждите на обществото;
- професионално и кариерно развитие на служителите в
администрацията;
- ефективно използване на интелектуалния капацитет на
служителите и разширяване на полето за управление на знанията.
● Повишаване ангажираността на участниците, включени в
процеса на промени, чрез
- активно участие на служителите и поемането на лична
отговорност за бъдещото им професионално развитие и просперитет;
- повишаване отговорността на преките ръководители и звената за
управление на човешките ресурси като управляващи процеса на
обучение за професионално и кариерно развитие;
- обвързване на стратегическите цели на всяка административна
структура с целите за развитие на административния капацитет;
- укрепване функциите на Института по публична администрация
и европейска интеграция като общ координиращ център по
предоставяне на обучителни услуги за развитието на служителите от
администрацията;
- засилване функциите на дирекция „Управление на човешките
ресурси

в

държавната

администрация” в

Министерството

на

държавната администрация и административната реформа като
основен участник в управлението и развитието на човешките ресурси
в администрацията.
● Усъвършенстване на системата за развитие на професионалните
умения и квалификацията на служителите в администрацията чрез
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- разработване на общи стандарти на компетентностите в
администрацията;
- утвърждаване на личните планове за обучение на служителите
като средство за професионално и кариерно развитие;
- обогатяване на практиките за информиране и консултиране на
служителите за възможностите за професионално и кариерно
развитие;
- обвързване на обучението в съответствие със стратегическите
цели за модернизиране на администрацията и подготовка на
служителите за работа в условията на членство в Европейския съюз;
- прилагане на съвременната система за оценка на потребностите
от обучение – постигане на съответствие между необходимостта от
обучение и практическото прилагане на резултатите от него;
- изграждане на прозрачна методика за комплексна последваща
оценка на резултатите от обучението;
-

осигуряване

на

финансови

ресурси

за

развитие

на

професионалните умения и квалификацията на служителите.
Стратегия за управление на човешките ресурси в държавната
администрация - 2006 - 2013 г., приета с Протокол № 29, т. 16 от
заседанието на Министерския съвет на 20 юли 2006 година.
Визията - Съвременно, компетентно, прозрачно и ефективно
управление на човешките ресурси, което създава способни, отговорни,
мотивирани служители, притежаващи необходимите компетентности
и потенциал за успешно изпълнение на целите на управлението.
Стратегически цели:
● Качествено управление на човешките ресурси за постигане на
правилно и рационално използване на обществените средства
● Развиване на професионалната държавна служба
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● Изграждане на лидери, способни да постигнат обвързаност на
поставените стратегически цели на администрацията с управлението
на човешките ресурси в нея
● Подобряване на капацитета на звената по управление на
човешките ресурси в държавната администрация и превръщането им в
стратегически партньор в управлението на администрацията
● Мотивиране на служителите за постигане на необходимите
качество и ефективност на влагания труд
● Прилагане на съвременните концепции за управление на
качеството в областта на управлението на човешките ресурси в
държавната администрация

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
І. Констатации и изводи по секторни политики
Данъчната политика и финансов контрол
Стратегическите документи, приети в областта на секторна
политика

“Данъчната

политика

и

финансов

контрол”

не

предвиждат отговорности или правомощия на областните управители.
В специалното законодателство не се съдържат правомощия на
областните

управители,

свързани

с

планиране,

координиране,

изпълнение или контрол на тази секторна политика. Към министъра на
финансите функционират 3 изпълнителни агенции и 1 държавна
комисия с териториални звена : Агенция Митници, Националната
агенция за приходите, Агенцията за държавни вземания и Държавна
комисия по хазарта. Единствено НАП има териториални структури
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във всички областни центрове и териториалният обхват на дейността
съвпада

с

територията

на

съответната

област.

Останалите

административни структури имат териториални звена (5-6 на брой) в
областни центрове като териториалната им компетентност обхваща
територията на повече от една области или има локален обхват поради
спецификата на дейността. В областта на финансовия контрол
функционират две независими институции – Сметна палата и Комисия
за финансов надзор, като липсва информация за техните териториални
звена. Няма комисии и съвети към областния управител, свързани със
секторната политика “Данъчна политика и финансовия контрол”.
Като цяло, както на ниво стратегически документи, така и на
ниво нормативна уредба областният управител не разполага с
правомощия и с координационен механизъм за реализирането на
секторна политика “Данъчната политика и финансов контрол”.
Енергетика
Всички стратегически документи в областта на енергийната
ефективност предвиждат ангажименти на областните управители. Те
са в синхрон със Закона за енергийната ефективност, който предвижда
правомощия

на

областния

управител

по

разработването

и

изпълнението на областни програми по енергийна ефективност и
осъществяване

взаимодействие

самоуправление

и

местната

с

органите

администрация.

на
В

местното

областта

на

енергетиката и енергийната ефективност няма административни
структури на централната изпълнителна власт с териториални звена.
Няма комисии и съвети към областния управител, свързани със
секторната

политика

“Енергетика”,

макар

че

Националната

дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 г., приета с
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Решение № 620 на Министерския съвет от 4 юли 2005 г., предвижда
създаване на областни съвети по енергийна ефективност.
Като

цяло

на

ниво

стратегически

документи

и

законодателството в сферата само на енергийната ефективност,
областният управител разполага с правомощия по разработване и
координация в тази област на секторна политика “Енергетика”.
Липсва

институционален

механизъм

за

изпълнение

на

координационните правомощия, който е особено необходим предвид
обстоятелството, че в областта на енергийната ефективност няма
териториални звена на орган на власт.

Здравеопазване
Не всички стратегически документи в секторна политика
“Здравеопазване”
управители.

предвиждат

Съгласно

Плана

ангажименти
за

действие

на
за

областните

изпълнение

на

Националната стратегия за борба срещу наркотиците 2006 - 2008 г.,
областните

управители

имат

задължения

по

разработване

и

внедряване на програми за социална рехабилитация и интеграция.
Националната стратегия за профилактика и контрол на СПИН и
полово предавани болести предвижда ръководните структури на
национално, областно и общинско ниво да разработят свои собствени
планове за действие на основата на тази стратегия. В секторна
политика “Здравеопазване” единствено Законът за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите възлага на областния
управител функции по контрол върху прекурсорите. Към министъра
на здравеопазването функционират 2 вида териториални структури –
Регионален център по здравеопазване и Регионална инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве със седалища в
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областните центрове с обхват на дейността – територията на
съответната област. Националната здравноосигурителна каса е
независима от централната изпълнителна власт институция, която
отчита дейността си пред Народното събрание. Нейните териториални
структури – Районните здравноосигурителни каси са със седалища в
областните центрове, с обхват на дейността – територията на
съответната област. В областта на контрола върху наркотичните
вещества действат областни съвети по наркотични вещества.
Както на стратегичско така и на нормативно ниво областните
управители имат правомощия само в областта на наркотичните
вещества и прекурсорите. Макар, че в тази секторна политика има
три

вида

териотриални

звена,

липсва

управленски

и

институционален механизъм за координация.

Земеделие
В тази секторна политика има приети стратегии в повечето от
включените в нея подсектори: гори, лозарство и винарство,
тютюнопроизводство, лечебни растения. Националната стратегия за
развитие на тютюнопроизводството

предвижда разработване от

областните управители на регионални стратегии за развитие на
тютюнопроизводството. В Националната горска политика и стратегия
“Устойчиво развитие на горския сектор в България, 2003 – 2013”,
приета с Решение № 651 на Министерския съвет от 15 септември 2003
г. се предвижда, че основните действия в областта на регионалната
политика са насочени преди всичко към изготвяне на регионални
планове за развитие, в които има раздел гори, участие в
консултативни съвети по охрана на горите, съвети по лова към РУГ и
комисии по ловно стопанство към ДЛ. Специалното законодателство
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предвижда правомощия на областния управител по координация,
изпълнение и контрол в подсектор “Земеделски земи”, правомощия по
координация в подсектор “Ветеринарномедицинска дейност”, както и
правомощия по разработване и контрол в подсектор “Тютюн и
тютюневи изделия”.
В сектор “Земеделие” действат най-многобройните териториални
звена

към

органи

на

държавна

власт.

В

структурата

на

Министерството на земеделието и горите има 28 териториални звена,
които са областни дирекции в структурата на Главно дирекция
“Земеделие и гори” със седалища в областните центрове и с обхват на
дейността – територията на съответната област. Към министъра на
земеделието и горите има 6 изпълнителни агенции - Изпълнителната
агенция “Борба с градушките”, Изпълнителната агенция по лозата и
виното, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури,
Изпълнителната

агенция

по

селекция

и

репродукция

в

животновъдството, Изпълнителната агенция по сортоизпитване,
апробация

и

семеконтрол

и

Изпълнителната

агенция

по

хидромелиорации. Техните териториални звена имат различен
териториален обхват, който най-често не съвпада с областта като
административно-териториална

единица.

Към

министъра

на

земеделието и горите има 3 национални служби - Националната
служба за растителна защита, Националната служба за съвети в
земеделието и Националната служба по зърното и фуражите с
териториални звена с териториален обхват, различен от територията
на областта. Националното управление на горите (НУГ) има 7 вида
териториални структури, чийто териториални звена също са с
различен териториален обхват. Контролно-техническата инспекция
към министъра на земеделието и горите има 28 Регионални служби
със седалища в областните центрове и териториална компетентност –
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територията на съответната област. Центровете за изпитване на
земеделска и горска техника и резервни части към министъра на
земеделието и горите са със седалища в Русе и Пловдив. Държавен
фонд “Земеделие” има 5 вида териториални структури, които имат
различен

брой

териториални

звена.

Националната

ветеринарномедицинска служба има два вида териториални звена - 28
Регионални ветеринарномедицински служби в структурата на Главна
дирекция “Контрол на ветеринарномедицинската дейност” и 2
Регионални диагностични ветеринарномедицински институти във
Велико Търново и Стара Загора. Единствения подсектор, в който има
консултативен

орган

към

областния

управител

е

ветеринарномедицинската дейност, където функционират постоянно
действащи епизоотични комисии за

прилагане на мерките по

здравеопазване на животните.
Като цяло секторна политика “Земеделие” е най-сложна, поради
многобройността на подсекторите и изобилието от териториални
звена. Може да се констатира разлика между ангажиментите на
областните

управители

правомощията
управленски

и

им

по

съгласно

стратегическите
нормативните

институционален

механизъм

документи
актове.
за

и

Липсва

координация

изпълнението на тази секторна политика ( с изключение на
подсектор “Ветеринарномедицинска дейност”).
Икономика
В някои от стратегическите документи в секторна политика
“Икономика” се предвиждат ангажименти на областните управители.
Съгласно Стратегията за насърчаване на инвестициите в Република
България за периода 2005-2010 г., областният управител осигурява
провеждането на държавната политика на територията на областта
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като организира разработването на програми за насърчаване на
инвестициите и координира тяхното изпълнение. Националната
стратегия за насърчаване развитието на малките и средните
предприятия за периода 2002-2006 г., предвижда създаване и
утвърждаване на процедури за координация между държавната
администрация, неправителствените организации и бизнеса на
регионално ниво. В специалното законодателство в подсектор
“Туризъм” се предвиждат функции на областния управител по
разработване и координация на политики, в подсектор “Инвестиции”
областният управител има функции по разработване, координация и
изпълнение, а в подсекторите “Занаяти” и “Цени” неговите
правомощия са само контролни. В секторна политика “Икономика”
една част от административните структури с териториални звена са на
подчинение на министъра на икономиката и енергетиката, а друга – на
Министерския съвет. Към министъра на икономиката и енергетиката
са Комисията за защита на потребителите, която има 6 Регионални
дирекции “Контрол на пазара” в структурата на Главна дирекция с
териториален обхват - територията на съответния район за планиране;
Агенцията

“Сертификация

и

изпитване”

с

4

Изпитвателни

лаборатории за изпитване на хранително-вкусови и селскостопански
продукти

и

1

електробезопасност”
"Сертификация

и

отдел
в

“Електромагнитна
структурата

изпитване"

и

на

съвместимост
Главна

Изпълнителната

и

дирекция
агенция

за

насърчаване на малките и средните предприятия, която има два вида
териториални звена в структурата на главни дирекции. Към
Министерският съвет е

Държавната агенция за метрологичен и

технически надзор, която има 4 вида териториални звена с различен
брой и териториален обхват. Няма съвети или комисии към областния
управител в секторна политика “Икономика”.
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Сложността при секторна политика “Икономика” се определя
както от многобройността на структурите с териториални звена,
така

и

от

тяхната

различна

йерархическа

подчиненост

и

териториален обхват на дейност. В подсектор “Инвестиции” има
най-пълно нормативно определяне правомощията на областния
управител. Липсват каквито и да е институционално изградени
механизми за координация на областно ниво.
Култура и образование
Стратегическите

документи

в

подсекторите

“Физическо

възпитание и спор” и “Младеж” включват ангажименти на областно
ниво. Националната стратегия за развитие на физическото възпитание
и спорта в Република България за периода 2005-2008 г. предвижда
подобряване

на

координацията

с

областните

и

общинските

администрации с оглед повишаване ефективността на контрола върху
използването на спортните обекти и съоръжения и обектите за
социален туризъм съобразно тяхното предназначение. Стратегия за
национална младежка политика 2003-2007 изисква създаване на
партньорски

взаимоотношения

неправителствени

организации,

с

местните
с

областни

младежки
и

и

с

общински

администрации. На нормативно ниво областният управител има
функции по съгласуване и изпълнение в подсектор “Култура” и
функции по изпълнение в подсектор “Спорт”. В областта на културата
и културните институти няма структури на централната изпълнителна
власт с териториални звена. В областта на образованието към
министъра на образованието и науката функционират 3 вида
административни структури с териториални звена: Регионални
инспекторати по образование, Ресурсни центрове и Национален
педагогически институт. Седалищата на териториалните им звена са в
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областните центрове, а обхвата на дейността – територията на
съответната област. В областта на спорта в Държавната агенция за
младежта и спорта по Устройствен правилник има главни дирекции,
но не са регламентирани териториални звена. В секторна политика
“Култура и образование” няма съвети или комисии към областния
управител.
Констатира се разминаване между възложените ангажименти
на областните управители със стратегически документи и
правомощията им съгласно нормативните актове. Улеснение при
осъществяването на координацията на областно ниво в тази
секторна политика е съвпадението на териториалния обхват на
териториалните звена с рамките на областта. Липсват комисии и
съвети към областния управител, специализирани в тази секторна
политика.
Околна среда
В тази секторна политика има приети стратегически документи по
всички подсектори. Ангажименти на областните управители се
предвиждат в Националната стратегия за околна среда 2005-2014 г. и
в Програмата за необходимите мерки в условията на тенденция към
засушаване. В специалното законодателство в подсектор “Води “ и
“Лечебни растения” областният управител има пълният спектър от
правомощия - по разработване, координация, изпълнение и контрол.
Към министъра на околната среда и водите има четири вида
административни структури с териториални звена: Регионалните
инспекции по околната среда и водите, Басейновите дирекции ,
Изпълнителната агенция по околна среда и Дирекции “Национален
парк. Седалищата и района на дейността на техните териториални
звена са различни и не съвпадат с територията на областта като
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административно-териториална

единица.

са

определени

в

нормативните актове – Банско за Пирин, Благоевград за Рила и
Габрово за Централен балкан. На централно ниво са подчинени пряко
на министъра на околната среда и водите. Няма съвети и комисии към
областния управител в секторна политика “Околна среда”.
Като цяло се констатира най-добро разработване на тази
секторна политика, както на ниво стратегически документи, така и
на ниво нормативна регламентация. Трудност по отношение
координацията

на

областно

ниво

представлява

различния

териториален обхват на териториалните звена. Няма съвети и
комисии, които да подпомагат областния управител в тази
секторна политика.
Отбрана
В тази секторна политика има приет един стратегически документ
- Стратегия за сигурност на Република България, който не възлага
ангажименти за областния управител. Съгласно Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България областните управители
имат правомощия по изпълнение и контрол. На подчинение към
Министерския

съвет

има

две

административни

структури

с

териториални звена - Държавната агенция за информационни
технологии и съобщения и Държавната агенция "Държавен резерв и
военновременни запаси". При провеждане на регионалната политика
по планиране и подготовка за отбрана областните управители се
подпомагат от Съвети по сигурността.
Като

цяло

задоволителна.

стратегическата
Съветите

по

и

нормативната

сигурността

са

рамка

е

функциониращ

организационен модел за провеждането на тази секторна политика.
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Правосъдие и вътрешни работи
В тази секторна политика има приети редица стратегически
документи, касаещи отделни подсектори. Единствено Планът за
действие по изпълнение на Националната стратегия за превенция и
противодействие на асоциалното поведение и престъпленията на
малолетни и непълнолетни /2003-2006/ посочва сред отговорните
органи областните управители. В подсектор “Управление при кризи”
областният управител има пълния спектър от правомощия - по
разработване, координация, изпълнение и контрол. Задоволителна е и
нормативната

уредба

по

отношение

граничните

контролно-

пропускателни пунктове. В тази секторна политика съществуват
териториални звена, подчинени на различни държавни органи, което
се дължи на организационното обособяване на отделните подсектори.
В областта на опазването на обществения ред действат териториални
звена на Министерството

на вътрешните работи - Областните

дирекции “Полиция”, Областните дирекции “Пожарна безопасност и
защита на населението” Регионалните управления “Сигурност”,
Зоналните жандармерийски подразделения, Териториалните звена на
Главна

дирекция

"Борба

Териториалните звена на

с

организираната

престъпност"

и

Главна дирекция "Противодействие на

престъпността, опазване на обществения ред и превенция".
В областта на правосъдието Министерството на правосъдието има
две главни дирекции с териториални звена - Главна дирекция
“Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция “Охрана”. Към
Министерството на правосъдието са и Централният регистър на
особените залози към Министерството на правосъдието има 7
териториални структури – местни регистърни бюра и Агенцията по
вписванията с 12 териториални звена. По отношение управлението
при кризи Главна дирекция “Национална служба “Гражданска защита”
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на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии
(МДПБА) има териториални звена – 28 дирекции “Гражданска
защита” в областните центрове. В сферата на охраната на държавната
граница и граничния пропускателен режим действат Главна дирекция
“Гранична полиция” в МВР и териториални структури имат и
Националната

служба

за

ветеринарно-медицинска

растителна

служба”,

Фонд

защита,

Националната

“Републиканска

пътна

инфраструктура”. Политиката в областта на гражданската регистрация
се осъществява от Главна дирекция “Гражданска регистрация и
административно

обслужване”(ГРАО)

към

Министерството

на

регионалното развитие и благоустройството. Постоянните комисии за
защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи подпомагат
дейността на областните управители в цялостната им дейност за
изпълнение на техните функции и задачи по защита на населението и
обектите от националното стопанство в областта и общината при
бедствия, аварии и катастрофи. Областните съвети за противодействие
на корупцията са създадени с Програмата за изпълнение на
Стратегията

за

прозрачно

управление

и

за

превенция

и

противодействие на корупцията за периода 2006-2008 г.
Като цяло тази секторна политика е сложна, поради
разнородния характер на подсекторите в нея, които организационно
са подчинени на различни органи на власт. Координацията може да
бъде затруднена поради многобройността на териториалните звена,
които са с различен териториален обхват и различна ведомствена
подчиненост. Има добре функциониращи два съвета към областните
управители.

Регионална политика
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С оглед предметния обхват на тази секторна политика е
естествено стратегическите документи да определят ангажименти по
отношение

на

областните

управители.

В

Стратегията

за

децентрализация се подчертава, че областният управител трябва да
координира

действията

на

представителите

на

секторните

министерства на съответната територия и взаимодействието им с
местната власт. Национална стратегия за регионално развитие на
Република България за периода 2005 - 2015 г. обръща сериозно
внимание на ролята на областните управители и местните власти като
основни участници и партньори на централната власт в процеса на
формиране и прилагане на регионалната политика. Специалното
законодателство

предвижда

в

подсектор

“Административно-

териториално устройство” функции на областния управител по
изпълнение и контрол, в подсектор “Териториално устройство”
функции по координация и съгласуване и в подсектор “Регионално
развитие” – функции по разработване, координация и изпълнение. В
тази секторна политика функционират разнообразни като структура и
подчиненост териториални звена : Главна дирекция “Програмиране
на регионалното развитие” на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, Дирекции за техническо съдействие,
координация и управление на регионални програми и планове,
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с 4
териториални

звена

в

структурата

на

Главна

дирекция

"Водоснабдителни и канализационни услуги”, Агенцията по геодезия,
картография и кадастър към министъра на регионалното развитие и
благоустройството с 28 териториални звена,

Дирекцията за

национален строителен контрол към министъра на регионалното
развитие и благоустройството с 28 териториални звена. В тази
секторна политика работят два съвета към областния управител 144

Областният съвет за развитие, който обсъжда и приема областната
стратегия

за

развитие

и

подпомага

областния

управител

в

изпълнението на функциите му по Закона за туризма и Областния
експертен съвет по устройство на територията.
Като цяло, това е секторната политика, която в най-висока
степен е свързана със специфичната роля на областния управител
като орган на власт, който провежда държавната политика на
територията на съответната област. На стратегическо и
нормативно ниво регламентацията е на добро ниво. В тази секторна
политика също има разнообразие от териториални звена с различна
подчиненост, ангажирани с изпълнението на отделни подсектори.
Има два съвета, които подпомагат областния управител при
провеждането на тази секторна политика.
Социална политика и заетост
Два от стратегическите документа в тази секторна политика
предвиждат ангажименти за областните управители - Стратегията по
заетостта 2004-2010, и Националната стратегия за демографско
развитие. На нормативно ниво изпълнението на тези ангажименти е
гарантирано в подсектор “Заетост”, където областния управител има
правомощия по разработване и координация, докато в подсектор
“Етнически

и

демографски

въпроси”

той

няма

нормативни

правомощия в областта на разработването, а само по отношение
координация и изпълнение. В тази секторна политика са ангажирани
различни структури с териториални звена, които са на различно
подчинение.Държавното обществено осигуряване се управлява от
Националния осигурителен институт, които отчита своята дейност
пред Народното събрание. Към Министерския съвет са създадени две
държавни агенции: Държавната агенция за закрила на детето с 6
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териториални звена в структурата на Главна дирекция, Държавната
агенция за бежанците с 3 териториални поделения.

Агенцията за

социално подпомагане към министъра на труда и социалната
политика за изпълнение на държавната политика по социално
подпомагане, която има 28 териториални звена – регионални
дирекции в структурата на Главна дирекция. Комисията за защита от
дискриминация е независим държавен орган, който отчита дейността
си пред Народното събрание. В областта на заетостта и условията на
труд действат две административни структури към министъра на
труда и социалната политика : Агенцията по заетостта с 9
териториални звена – регионални служби в структурата на главна
дирекция и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" с 28
териториални звена – дирекции “Областна инспекция по труда”.
Функции по Закона за здравословни и безопасни условия на труд имат
и Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото
здраве. В тази секторна политика областният управител се подпомага
от

Областни

съвети

за

сътрудничество

по

етническите

и

демографските въпроси, Областни съвети по условия на труд и
постоянни или временни комисии по заетостта.
Като цяло това е секторна политика сложна за управление и
изпълнение,

поради

многобройните

разнородността

териториални

звена,

на
които

подсекторите
са

с

и

различна

подчиненост и с различен териториален обхват на дейност. Може
да се констатира разминаване между възлаганите задължения на
областните управители със стратегически документи и осигуряване
изпълнението им на ниво закон. Тази секторна политика има найдобре развити и работещи институционализирани механизми за
координация.
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Телекомуникации и информационни технологии
Стратегическите документи, приети в сферата на тази секторна
политика, както и специалното законодателство, не предвиждат
задължения,

съответно

правомощия

на

областния

управител.

Административната структура, която осъществява функции в тази
политика и има 5 териториални звена е Комисията за регулиране на
съобщенията, която отчита дейността си пред НС. Няма съвети и
комисии към областния управител в секторната политика.
Като цяло това е единствената секторна политика, в която
областния управител не е предвидено участие на областния
управител нито на ниво стратегически документи, нито на ниво
законодателство.
Транспортна политика
В тази област няма приети стратегически документи, които да
касаят секторна политика “Транспорт” или отделни нейни подсектори
като цяло. Специалното законодателство предвижда правомощия на
областния управител в подсектор “Автомобилен транспорт” по
координация и изпълнение, в подсектор “Железопътен транспорт” –
по съгласуване и в подсектор “Безопасност на движението” – по
изпълнение.

Към

административни
Изпълнителна
регионални

министъра
структури

на
с

транспорта

функции

в

съществуват

тази

политика

агенция

“Автомобилна

администрация”

дирекции,

Изпълнителна

агенция

с

5
27

“Железопътна

администрация” с три териториални звена, Изпълнителна агенция
“Пристанищна администрация и Изпълнителна агенция “Морска
администрация”, Всяка от тях има четири териториални звена и
Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” с 5
регионални структури. Към министъра на финансите функционира
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Фонд

“Републиканска

пътна

инфраструктура”

(ФРПИ)

със

специализирани звена – 27 областни пътни управления. Към
областния управител няма комисии или съвети, които да подпомагат
изпълнението на правомощията му по тази секторна политика.
Като цяло тази секторна политика е с8ложна за управление,
тъй

като

съдържа

Координационния

разнородни

механизъм

е

специфични

сложен,

защото

подсектори.
връзката

с

централната изпълнителна власт се осъществява чрез многобройни
териториални звена с различен териториален обхват- в повечето
случаи

несъвпадащ

с

областта,

като

административно-

териториална единица. Липсват институционализирани механизми
за осъществяване на координация на ниво област в тази секторна
политика.
ІІ. Констатации и изводи по отношение на приетите
стратегически документи
Отчитайки основните правомощия на областния управител в
държавното управление - да осигурява провеждането на държавната
политика на територията на областта, с приетите стратегически
документи

Министерският

съвет

му

е

възложил

следните

отговорности:
Областният управител разработва краткосрочни и дългосрочни
областни програми по енергийна ефективност и до 31 март всяка
календарна година предоставя информация за хода на изпълнението
на политиката и мерките, предвидени в краткосрочните програми за
предходната година.
Областният управител съставя средносрочни планове за решаване
на здравните проблеми като част от цялостната политика и програма
за развитие на областта. Областната здравна стратегия трябва да даде
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реален отговор на всички съществени проблеми отнасящи се до
промоция на здравето, профилактиката на болестите и диагностичните
лечебните и рехабилитационите потребности на гражданите и техните
семейства.
Областният управител, съгласно Стратегията за насърчаване на
инвестициите, разработва регионални иновационни стратегии. В тях
следва да се формулира политика, насочена към реалните потребности
на бизнеса, и да се предложи рамката за бъдещи инвестиции в научни
изследвания и развойна дейност, иновации и технологичен трансфер
на регионално равнище. Регионалните иновационни стратегии са в
подкрепа на местните и регионалните власти и им позволяват да
предприемат цялостна оценка на местната среда за иновации. В
резултат на това се разработва стратегия, която предоставя рамката за
оптимизиране на иновационната политика и инфраструктура на
регионално равнище, най-вече по отношение на тяхното съответствие
с потребностите на малките и средните предприятия.
Областният управител осигурява провеждането на държавната
политика на територията на областта като организира разработването
на програми за насърчаване на инвестициите и координира тяхното
изпълнение.

Програмите

се

разработват

в

съответствие

със

стратегията за насърчаване на инвестициите и областната стратегия за
развитие.
Областния управител определя приоритетите на регионално ниво
относно инвестиции във водния сектор
Областният управител изработва, организира общественото
обсъждане и изпълнението на Областната стратегия за регионално
развитие.
При разработване на областните стратегии за развитие се
набелязват цели и мерки относно политиката по заетостта.
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Областният управител разработва регионални стратегии по
заетостта, с активното участие на социалните партньори, местните
органи на

властта и неправителствените организации. Разработва и

регионални планове за борба с бедността и социалната изолация на
основата

на

предварително

идентифицирани

приоритетни

потребности на уязвимите групи.
При изготвяне на регионални планове за развитие, в раздел гори,
се набелязват мерки за изпълнение на националната горска политика.
Областният управител няма задължение да разработва областни
стратегии в секторите данъчна политика и финансов контрол, култура
и образование, правосъдие, вътрешни работи и отбрана, транспорт,
телекомуникации и информационни технологии.
ІІІ. Констатации и изводи относно нормативно определените
правомощия на областните управители
В секторните политики “Данъчната политика и финансовия
контрол” и “Телекомуникации и информационни технологии”
специалното

законодателство

не

предвижда

правомощия

на

областните управители.
Правомощия на областните управители на всички етапи при
осъществяването на държавното управление има в секторна политика
“Околна среда” – области “”Води” и “Лечебни растения” и в секторна
политика “Правосъдие и вътрешни работи” – област “Управление при
кризи”.
Липсват правомощия на областните управители по разработване
на политики в секторните политики: “Здравеопазване”, “Земеделие” –
с изключение на област “Тютюн и тютюневи изделия”, “Икономика” –
в областите “Занаяти” и “Цени”, “Култура и образование”, “Околна
среда” – области “Подземни богатства”, “Биологично разнообразие” и
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“Опазване на околната среда”, “Отбрана”, “Правосъдие и вътрешни
работи” – в областите “Обществен ред”, “Правосъдие” и “Гражданска
регистрация”,

“Регионална

политика”

–

в

областите

“Административно-териториално устройство” и “Устройство на
територията”, “Социална политика и заетост” - област “Етнически и
демографски въпроси” и “Транспортна политика”.
Не са предвидени правомощия по координация в секторните
политики: “Здравеопазване”, “Земеделие” –

области “Тютюн и

тютюневи изделия” и “Гори”, “Икономика” – в областите “Занаяти” и
“Цени”, “Култура и образование” – област “Спорт”, “Околна среда” –
област “Подземни богатства”, “Отбрана”, “Правосъдие и вътрешни
работи” – в областите “Обществен ред”, “Правосъдие”, “Контролнопропускателни пунктове” и “Гражданска регистрация”, “Регионална
политика”

–

в

областите

“Административно-териториално

устройство”, “Социална политика и заетост” – област “Интеграция на
хора с увреждания” и “Транспортна политика”.
Областните управители нямат специфични правомощия по
изпълнение на секторните политики: “Енергетика”, “Здравеопазване”,
“Земеделие” – в областите

“Ветеринарномедицинска дейност” и

“Тютюн и тютюневи изделия”, “Икономика” – в областите “Туризъм”,
“Занаяти” и “Цени”, “Околна среда” – в област “Биологично
разнообразие”, “Правосъдие и вътрешни работи” – в областите
“Обществен ред” и “Гражданска регистрация”, “Социална политика и
заетост” – в областите “Интеграция на хора с увреждания” и “Заетост”
и “Транспортна политика” – област “Железопътен транспорт”.
Най-много правомощия на областните управители – в 20
области на секторни политики са свързани с осъществяването на
административна

дейност

по

тяхното

изпълнение.

Следват

правомощията по координация и контрол – в 18 области на секторни
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политики. На трето място са правомощия, свързани с осъществяването
на административен контрол – 17 и на последно място са
правомощията, свързани с разработване на политики – в 12 области на
секторни политики.
ІV. Констатации и изводи относно териториалните звена на
органи на държавна власт
В областта на 12 секторни политики функционират 64
административни структури на органите на държавната власт, които
имат териториални звена на областно (регионално) ниво. Няма
териториални структури на централната изпълнителна власт в
секторна

политика

енергетика

и

енергийна

ефективност.

Националният статистически институт и Главното управление на
архивите не могат да бъдат отнесени в отделна секторна политика.
Дейността им има отношение към почти всички области на
секторните политики. Анализът показва твърде голямо разнообразие
по

отношение

на

вида

на

административните

структури

и

териториалните им звена, на техния статут, разпределението им по
области и териториалния обхват на дейността им, както и по
отношение на подчинеността спрямо централната изпълнителна власт.
1. Вид на административните структури.
•

3 независими институции са създадени със закон и отчитат
дейността си пред Народното събрание – Сметна палата (в секторна
политика финансов контрол), Национална осигурителна каса (в
секторна политика здравеопазване) и Национален осигурителен
институт (в секторна политика социална политика и заетост –
държавно обществено осигуряване).

•

10 административни структури - 6 държавни агенции, 1 държавна
комисия,

Главно

управление

на

архивите

и

Националния
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статистически институт са подчинени на Министерския съвет.
•

5 Министерства имат деконцентрирани структури – МЗГ, МРРБ,
МДПБА, МП, МВР.

•

Към министъра на здравеопазването, министъра на образованието и
науката и министъра на околната среда и водите функционират
самостоятелни териториални структури, които са юридически лица и
са пряко подчинени на органа на изпълнителната власт.

•

Най голям е броят на изпълнителните агенции – 22 към 7 министри
(6 към министъра на земеделието и горите, 1 към министъра на
регионалното развитие и благоустройството, 3 към министъра на
финансите, 1 към министъра на правосъдието, 1 към министъра на
отбраната, 4 към министъра на транспорта, 3 към министъра на труда
и социалната политика).

•

Другите административни структури към министри, с териториални
звена са: 1 държавна комисия и 1 комисия, 4 Национални служби и 1
Национално управление (към МЗГ), 4 образователни центрове и
центрове за обучение (1 към МОН и 3 към МТСП); 1 контролнотехническа инспекция и 2 центъра за изпитване на земеделска и
горска техника (към МЗГ), 1 Главна дирекция (към МТ) и 1 дирекция
(ДНСК към МРРБ), Централен регистър (към МП), 2 фонда (ФЗ към
МЗГ и ФРПИ към МФ), 2 института (към МЗГ) и Централен регистър
за особените залози към МП.

•

Най-много административни структури с териториални звена – 16,
има в областта на секторна политика земеделие.
2.

Правна

уредба.

Основание

за

създаването

на

териториалните звена и определянето на броя, наименованието,
техните седалища, териториалния обхват на дейността им, предмета
на дейност и функциите им, са различни по вид и степен нормативни
актове. В много случаи определянето на териториалния обхват, броя и
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наименованието
ръководителя

е

или

възложено

от

управителния

закона
орган

или
на

правилника

на

административната

структура. Дейността и функциите на някои териториални звена са
конкретизирани в нормативен акт, други са производни на функциите
на

главните

дирекции,

в

чийто

състав

са

структурирани

териториалните звена.
Могат да бъдат идентифицирани десет модела:
•

Със закон (районните здравноосигурителни каси, териториалните
звена на Агенцията по геодезия, картография и кадастър)

•

С устройствен правилник (областните дирекции “Гражданска
защита”, областните служби “Земеделие и гори”, териториалните
звена

“ГРАО”,

регионалните

дирекции

“Автомобилна

администрация” и др.)
•

Със закон и устройствен правилник (регионалните инспекторати по
образованието, регионалните инспекции по околна среда и води,
басейновите

дирекции,

регионалните

дирекции

за

социално

подпомагане, областните пътни управления към Фонд “Републиканска
пътна инфраструктура и др.)
•

С постановление на Министерския съвет (Институтът по розата и
етерично-маслените култури и Институтът по тютюна и тютюневите
изделия)

•

Със закон и акт на Министерския съвет или на министър
(регионалните центрове по здравеопазване, регионалните инспекции
за опазване и контрол на общественото здраве, областните дирекции
“Полиция”, областните дирекции “Пожарна безопасност и защита на
населението” и др.)

•

Закон и акт на председател на държавна агенция, изпълнителен
директор на изпълнителна агенция, ръководител или управителен
орган на структурата (териториалните дирекции на Националната
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агенция за приходите, териториалните поделения на Сметната палата,
дирекциите на природен парк, лесозащитните станции)
•

Закон, устройствен правилник и акт на Министерския съвет или на
министър (териториалните поделения на Държавната агенция за
бежанците,

регионалните

митнически

дирекции,

дирекциите

“Национален парк” и др.).
•

Закон, устройствен правилник и акт на председател на държавна
агенция,

изпълнителен

директор

на

изпълнителна

агенция,

ръководител или управителен орган на друга структура (регионалните
управления по горите, районните управления “Социално осигуряване”
на Националния осигурителен институт
•

Правилник и акт на министър (регионалните гранични служби,
зоналните жандармерийски подразделения)

•

Устройствен правилник и акт на председател на държавна агенция,
или изпълнителен директор на изпълнителна агенция (регионалните
отдели на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор,
териториалните звена “Водоснабдителни и канализационни услуги”
на

Държавната

комисия

за

енергийно

и

водно

регулиране,

териториалните звена на Комисията за регулиране на съобщенията и
др.)
3. Брой на териториалните звена.
Броят на териториалните звена е над 1200. 1080 са определени с
нормативните актове за създаването им. Освен това но торно известно
е, че във всеки областен център има областна дирекция “Полиция” и
областна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”,
въпреки че актът на МС за създаването им не е достъпен. Липсва
информация за част от териториалните звена, броят на които се
определя с акт на ръководителя на административната структура.
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4.

Наименования

на

териториалните

звена

с

оглед

териториалния обхват на дейността им.
Анализът води до заключението, че от характеристиката на
наименованието на териториалното звено трудно може да се
идентифицира териториалната му компетентност. За териториалните
звена с обхват на дейността територията на областта, освен
определението

“областна,/ен/о”

се

среща

“регионална/ен/о”,

“териториална/ен/о”, районна/ен/о”
За териториалните звена с обхват на дейността повече от една области
или с локален обхват се използва определението “регионална”,
“териториална” или местна”, но също и “областна” – областните
служби за съвети в земеделието са 20 на брой, но очевидно обхвата на
дейност на някои от тях не съответства на територията на отделните
области.
5. Статут на териториалните звена.
Най-често териториалните звена са дирекции и отдели (има също
сектори, звена) в структурата на главни дирекции. Има звена, които са
администрации (поделения) на административната структура, за
осъществяване на нейната териториална компетентност. Други са
юридически лица и по правило се създават на основание на закон
(регионалните инспекторати по образование, регионалните центрове
по здравеопазване, областните дирекции “Полиция” и “Пожарна
безопасност и защита на населението”, Басейновите дирекции и др).
6.

Подчиненост

на

териториалните

звена

спрямо

централното ниво. По отношение на йерархическата подчиненост
териториалните звена също са с различна степен на самостоятелност и
връзка с централното ниво на управление. Различават се структури,
които не са подчинени на централен орган на изпълнителната власт и
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структури

с

пряка,

косвена,

двустепенна

и

многостепенна

подчиненост.
•

Не

са

йерархически

подчинени

на

централен

орган

на

изпълнителната власт (Сметна палата, Комисия за финансов надзор,
Национална здравноосигурителна каса, Национален осигурителен
институт и др.).
•

подчинени са пряко на министър (Регионалните центрове по
здравеопазване,

Регионалните

инспекторати

по

образование,

Дирекциите “Национален парк” и др.)
•

Косвено са подчинени на централен орган на изпълнителната власт
(териториалните дирекции на Националната агенция за приходите са
пряко подчинени на Управителния съвет, чийто председател е
министърът на финансите; териториалните структури на Фонд
“Републиканска

пътна

инфраструктура”

са

подчинени

на

Управителния съвет, в който са трима министри)
•

изпълнителен директор – министър (териториалните поделения на
изпълнителните агенции)

•

главен директор –министър (териториалните звена на министерство,
които са в структурата на главна дирекция)

•

главен

директор

–изпълнителен

директор

–

министър

(териториалните звена, които са в структурата на главна дирекция на
изпълнителна агенция)
•

ръководител

на

административната

структура

–

министър

(Националният педагогически институт, Басейновите дирекции)
•

отделите, секторите и звената в структурата на главни дирекции са в
многостепенна

подчиненост

спрямо

централния

орган

на

изпълнителната власт.
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7.

Функционална

компетентност

съобразно

секторните

политики и подчинеността на централно ниво.
По правило функционалната компетентност на териториалните звена
на административните структури съвпадат със секторната политика,
осъществявана от органа на държавната власт, на когото са
подчинени. Има случаи, в които териториалните звена осъществяват
дейност в областта на повече от една секторни политики, респ. под
политики – например, териториалните структури на Националната
служба

за

растителна

медицинска служба”

защита

и

Националната

ветеринарно-

на граничните контролно-пропускателни

пунктове имат функции в областта на охраната на държавната граница
и гранично-пропускателния режим. Функционалната компетентност
на Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” е в секторна
политика – транспорт. Фондът обаче, е второстепенен разпоредител
към министъра на финансите, а териториалните му звена са
подчинени на Управителния съвет, в състава на който са министърът
на

финансите,

министърът

на

транспорта

и

министърът

на

регионалното развитие и благоустройството.
8.

Седалища

и

териториален

обхват

на

дейност

на

териториалните звена.
Териториалните звена са разнообразно ситуирани на територията на
страната и с различен териториален обхват на дейността. Често той е
предопределен от спецификата на съответната дейност. По правило
седалищата са в областните центрове, но има териториални звена в
други населени места на територията на областта.
Най-стройна система, съответстваща на областното административнотериториално деление, е изградена в секторни политики образование
и здравеопазване. Седалищата им са в областните центрове, а
териториалният обхват на дейността е територията на съответната
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област. В другите политики този принцип на разпределение и
териториална компетентност е следван в областта на:
•

данъчната политика (териториалните дирекции на Националната
агенция за приходите)

•

социалната политика и труда (структурите на Националния
осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане и
Главната инспекция по труда), регионалната политика – устройство на
територията ( звената на Дирекцията за национален строителен
контрол и Агенцията по геодезия, картография и кадастър)

•

земеделието (областните служби”земеделие и гори”, областните
дирекции на Държавен фонд “Земеделие”, териториалните звена на
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и на Контролнотехническата

инспекция),

ветеринарномедицинския

контрол

(регионалните ветеринарномедицински служби)
•

икономиката (териториалните звена на Агенцията за малки и средни
предприятия)

•

правосъдието

(дирекциите

“Изпълнение

на

наказанията”,

управлението при кризи (дирекциите “Гражданска защита”)
•

гражданската

регистрация

(териториалните

звена

“ГРАО”,

вътрешните работи и сигурността (областните дирекции “Полиция” и
“Пожарна безопасност и защита на населението”)
•

транспорта (звената на Изпълнителна агенция “Автомобилна
администрация”.
Със седалища в областните центрове и териториален обхват на
дейността – съответната област са и териториалните звена на
Националния статистически институт и Главно управление на
архивите.
Териториалните звена на другите административни структури са с
различен обхват на дейността – територията на две или повече
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области или с локален обхват, съобразно спецификата на дейността
(Дирекциите “Национален парк” към МОСВ, дирекциите ”Природен
парк” към Национално управление по горите, регионалните структури
на

Главна

дирекция

“Гражданска

въздухоплавателна

администрация”). Териториалният обхват и границите на районите на
Басейновите дирекции не следват административно-териториалното
деление.

Интересно

е

разпределението

на

териториалната

компетентност между Регионалните инспекции по околна среда и
води (РИОСВ), които са 15 на брой. РИОСВ Бургас обхваща и община
Бяла(Варна), община Котел (Сливен), РИОСВ Стара Загора – община
Тополовград (Хасково), а РИОСВ Смолян – община Лъки (Пловдив).
В

някои

случаи,

административни

в

звена

една

административна

(главни

дирекции)

със

структура

има

самостоятелни

териториални звена, които не кореспондират помежду си от гледна
точка на броя и териториалния обхват – например в Изпълнителната
агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол главна дирекция
"Сортоизпитване" е с 12 териториални звена, а главна дирекция
"Апробация и семеконтрол" с 14 териториални звена.
9. Съотношение на разпределението на териториалните
звена по области. На територията на всички области има
териториални звена на административни структури към органите на
държавна власт. Разпределението им обаче не е пропорционално. Има
областни центрове, в които териториалните звена с обхват на дейност
несъвпадащ с областта, са над десет. “Най- натоварена” е област
Пловдив (39), следват я областите Варна, Бургас, и Плевен (36, 34, 34),
Русе, Благоевград и Враца (съответно27, 22 и 18), Шумен и Стара
Загора (по 15).
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V. Констатации и изводи относно съветите и комисиите към
областните управители
1. Към областния управител функционират пет съвета и две
комисии в секторните политики земеделие, отбрана и национална
сигурност, правосъдие и вътрешни работи – управление при кризи,
регионална политика, социална политика и заетост. Комисията по
заетостта е към областния съвет за развитие, чийто председател е
областният управител.
Правното основание за създаването им е в закон или правилник
(Постоянните комисии за защита на населението при бедствия, аварии
и катастрофи и Областни съвети за сътрудничество по етническите и
демографските въпроси). Съветът за противодействие на корупцията
към областния управител е създаден с Програмата за изпълнение на
Стратегията

за

прозрачно

управление

и

за

превенция

и

противодействие на корупцията за периода 2006-2008 г.
2. В два съвета и една комисия, в секторните политики
земеделие и транспорт участват представители на областните
администрации.
3. По правило съветите и комисиите към областния управител са
създадени, да подпомагат областния управител при осъществяване на
функциите

му

по

провеждането

на

конкретна

политика.

Законодателят е предвидил възможност съществуващ съвет да
подпомага областния управител и в друга сфера на дейност, например
Областният съвет за развитие по отношение на функциите на
областния управител по Закона за туризма. Комисията по заетостта
към Областния съвет за развитие допълва структурно и функционално
съвета и може да се анализира като модел за координация на различни
политики. Съставите на съветите и комисиите също очертава модели
на координация и взаимодействие между органи на териториалната
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изпълнителна власт, териториалните звена на изпълнителната власт,
министерствата и други държавни институции; структури на
работещите, на бизнеса и на неправителствени организации.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КООРДИНАЦИОНЕН
СЪВЕТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

Едно от основните правомощия на областния управител в процеса на
държавното управление е да осигурява провеждането на държавната
политика на територията на областта. В системата на изпълнителната
власт функционират 64 административни структури на централната
администрация, които имат териториални звена на областно или
регионално ниво. Броят на териториалните звена, които провеждат
секторните политики е над 1200.
Необходим

е

ефективен

механизъм,

който

да

осигурява

съгласуваност на действията на териториалните звена на областно ниво,
както и максимална информираност между администрациите с цел
ефективно провеждане на държавната политика.
Областният управител също така има задължение да разработва
областни стратегии и програми за изпълнение на конкретни секторни
политики. В тази си дейност той следва да бъде подпомаган от
ръководителите на териториалните звена в областта на съответната
политика.
Създаването на Съвет за координация към областния управител има
за цел осигуряване на координация при разработването и изпълнението
на стратегиите и програмите и провеждането на държавната политика на
територията на областта Координационният съвет трябва да даде
институционалната рамка за осъществяване правомощията на областните
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управители по секторни политики като гарантира взаимодействието с
териториалните звена на органите на власт. Той трябва да осигури
практическото прилагане на правомощията на областните управители по
чл.31, т.6,7 и 8 от ЗА, които им бяха дадени с промените в закона през
2006г.
От правно-техническа гледна точка, даденото по-долу предложение
за регламентиране на Съвет за координация към областния управител,
може да се реализира както чрез допълнение към действащия сега
Устройствен правилник на областните администрации, така и чрез
приемане на отделно Постановление на Министерския съвет за създаване
на Съвет за координация към областния управител и за приемане на
правила за неговата работа. Фиксираната номерация на разпоредбите не е
обвързваща – тя само очертава тяхната логическа последователност.
Организация и дейност на Съвета за координация към
областния управител
Чл.

1.

(1)

За

осигуряване

на

ефективна

координация

и

сътрудничество при провеждане на държавната политика на територията
на областта към областния управител се създава Съвет за координация.
(2) Основните функции на Съвета за координация са да:
1. координира дейностите по провеждане на държавната политика на
територията на областта;
2. обсъжда стратегическите приоритети на областта;
3. организира разработването и обсъждането на областни стратегии и
програми;
4. координира изпълнението на областните стратегии и програми;
5. осигурява обмен на информация между областната администрация
и централната администрация, както и между териториалните звена на
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територията на областта във връзка с провеждане на държавната
политика;
6. подпомага взаимодействието между членовете на съвета;
7. следи и отчита изпълнението на одобрените от Министерския
съвет стратегии, програми и планове на територията на областта;
8.

разглежда

и

приема

препоръки

за

подобряване

на

административното обслужване в териториалните звена на територията
на областта;
9. обсъжда информации за дейността на териториалните звена;
10. предлага мерки за разрешаване на възникнали проблеми от
междуведомствен характер при провеждането на държавната политика на
територията на областта;
11. осъществява контакти с другите областни съвети за координация.
Чл. 2. (1) Съветът за координация се председателства от областния
управител.
(2) В съвета участват заместник областните управители, по един
представител

на

подкомитетите

по

чл.

3.

и

ръководители

на

административните звена от специализираната дирекция на областната
администрация.
(3) Поименният състав на съвета се определя със заповед на
областния управител.
Чл. 3. (1) Към Съвета за координация функционират подкомитети в
следните области на регионалната политика:
1. икономика и енергетика;
2. здравеопазване;
3. земеделие;
4. правосъдие, вътрешни работи и отбрана;
5. социална политика и заетост;
6. околна среда;
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7. култура и образование;
8. транспорт.
(2) Всеки подкомитет се ръководи от ресорния заместник областен
управител.
(3) Поименният състав на подкомитета се определя със заповед на
областния управител и включва ръководителите на териториалните звена
в съответната област на регионална политика и служители от областната
администрация.
(4) Членовете на подкомитета избират свой представител за участие в
Съвета по координация.
(5) Подкомитетът:
1. анализира изпълнението на държавната политика на територията
на областта във връзка с одобрените от Министерския съвет стратегии,
програми и планове;
2. разработва предложения за мерки и действия, които да се включат в
областните стратегии и програми;
3. анализира изпълнението на приетите областни стратегии и
програми;
4. обсъжда с представители на икономическите и социалните
партньори приоритетите в развитието на областта;.
5. предлага решения на въпроси, поставени при контактите на
администрацията с икономическите и социалните партньори.
(6) Подкомитетите се свикват на заседание един път месечно от
заместник областния управител, който ги ръководи. При необходимост
подкомитетите могат да бъдат свиквани и на извънредни заседания.
Чл. 4. (1) Председателят на Съвета по координация определя дневния
ред и свиква съвета на ежемесечни редовни заседания.
(2) Секретарят на съвета уведомява писмено членовете на съвета за
датата и дневния ред на заседанията. Материалите за заседанието се
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изпращат до всички членове на Съвета по координация не по-късно от 7
дни преди датата на заседанието.
(3) По инициатива на председателя

или на член на съвета, при

необходимост могат да се насрочват извънредни заседания.
(4) След определянето на дневния ред на заседанието допълнителни
въпроси могат да се внасят по решение на председателя. Предложенията за
внасяне на допълнителни въпроси се правят писмено от членовете на
съвета до председателя.
(5) В случаите по ал. 4 секретарят на съвета незабавно уведомява
неговите членове за допълнителните въпроси, включени в дневния ред.
(6) По решение на председателя на заседанията могат да бъдат канени
и представители на органи на изпълнителната власт, както и други членове
на подкомитети.
(7) При необходимост в заседанията могат да участват експерти с
практически

и

теоретични

познания

в

съответната

област

от

заинтересуваните администрации и представители на обществеността.
Чл. 5. (1) Заседанията на съвета са редовни, ако на тях присъстват наймалко половината от членовете му.
(2) Решенията на съвета се приемат с общо съгласие. По решение на
председателя по определени въпроси може да бъде проведено гласуване,
като в този случай решението се приема с обикновено мнозинство от
присъстващите членове на съвета.
(3)На заседанията на Съвета по координация се води протокол, който
се подписва от председателя. Взетите решения се отразяват в протокола и
към него се прилагат материалите, разгледани на заседанието.
Чл. 6. (1) Председателят на съвета:
1. представлява съвета;
2. определя дневния ред на заседанията;
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3. насрочва и ръководи заседанията и работата на съвета;
4. организира и контролира изпълнението на решенията на съвета;
5. представя на заинтересуваните организации приетите от съвета
решения, становища и предложения;
6. отправя покани за участие в работата на съвета на представители на
други държавни органи, органи на местното самоуправление и други
организации, имащи отношение към дейността на съвета;
(2) При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от
определен от него заместник областен управител за всеки конкретен
случай.
Чл. 7. (1) Организационно-техническото обслужване на дейността на
съвета се осъществява от областната администрация.
(2) Областният управител определя със заповед секретар на съвета.
(3) Секретарят на съвета:
1. организира подготовката на заседанията;
2. изготвя протоколите от заседанията на съвета;
3. подпомага председателя в неговата работа;
4. съхранява документацията на съвета.
(4) По искане на член на съвета секретарят предоставя допълнителна
информация за включените в дневния ред въпроси.
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Приложение № 1
ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ПО СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ
Конституция на Република
България

Закон за администрацията

Чл. 143. (1) Управлението в областта се осъществява от областен управител, подпомаган от областна
администрация.
(2) Областният управител се назначава от Министерския съвет.
(3) Областният управител осигурява провеждането на държавната политика, отговаря за защитата на
националните интереси, на законността и на обществения ред и осъществява административен
контрол.
Чл. 29. (1) Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който
осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и
местните интереси при провеждане на регионалната политика.
(2) При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни
управители и от областна администрация.
(3) Областният управител се определя с решение на Министерския съвет.
Чл. 31. (1) (Предишен текст на чл. 31 - ДВ, бр. 99 от 2001 г.) Областният управител:
1. провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната
власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната
власт;
2. осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и
изпълнението на областни стратегии и програми за регионално развитие, осъществява
взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;
3. отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;
4. осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен
контрол по изпълнението на административните актове;
5. упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното
самоуправление и местната администрация;
6. (нова - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) осъществява връзка с териториалните звена на централната
администрация на изпълнителната власт на територията на областта и контролира изпълнението на
актовете и действията на ръководителите им;
7. (нова - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) координира и контролира дейността на териториалните звена на
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министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно
обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархическа подчиненост;
8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) координира и контролира изпълнението на актовете и
действията на ръководителите на териториалните звена на централната администрация на
изпълнителната власт на територията на областта;
9. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2005 г., предишна т. 7, бр. 24 от 2006 г.) организира и ръководи дейностите по
защитата на населението, културните и материалните ценности, околната среда, както и по
овладяването и преодоляването на последиците от кризи в областта;
10. (нова - ДВ, бр. 19 от 2005 г., предишна т. 8, бр. 24 от 2006 г.) председателства съвета по
сигурност и управление при кризи;
11. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 19 от 2005 г., предишна т. 9, бр. 24 от 2006 г.) осъществява
международните контакти на областта на регионално ниво.
(2) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2001 г.) Ръководителите на териториални звена на централната
администрация на изпълнителната власт на територията на областта, кметовете и председателите на
общинските съвети предоставят исканите от областния управител информация и документи във
връзка с изпълнение на правомощията му по ал. 1, освен когато те съставляват държавна или
служебна тайна.
Чл. 32. (1) Областният управител издава заповеди в границите на предоставените му правомощия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Областният управител може да оспорва незаконосъобразни актове
на общинските съвети по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация .
Той може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини в 14-дневен срок от
получаването им или от сезирането му.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г.) Заповедите на областния управител по ал. 1 и 2 могат да се обжалват
пред съответния административен съд.
Устройствен правилник на Чл. 7. (1) Областният управител:
1. провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната
областните администрации
власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната
власт;
2. осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и
изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява
взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;
3. отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;
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4. упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното
самоуправление и местната администрация;
5. осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен
контрол по изпълнението на административните актове;
6. координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на
териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на
областта;
7. спира изпълнението на незаконосъобразни актове на общинските съвети и ги отнася пред
съответния окръжен съд в едномесечен срок от тяхното получаване; той може да отменя
незаконосъобразни актове на кметовете на общините в едномесечен срок от узнаването или
сезирането му, за които няма предвиден специален ред;
8. провежда информационната стратегия и политика, които при спазване на разпоредбите на
Конституцията и законите гарантират откритост и достъпност на дейността на ръководената от него
администрация;
9. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2005 г.) организира разработването на областната стратегия за развитие;
10. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2005 г.) внася проекта на областна стратегия за развитие за обсъждане и
съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие;
11. организира отбранително-мобилизационната подготовка на населението, ръководи защитата му
при бедствия и аварии и отговаря за спазването на обществения ред;
12. ръководи планирането и подготовката на административно-териториалната единица за отбрана;
13. утвърждава областните транспортни схеми;
14. осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;
15. прави предложения за включване на отделни въпроси в оперативната работна програма на
Министерския съвет чрез заместник министър-председател или министър;
16. утвърждава длъжностното разписание и длъжностните характеристики на служителите в
областната администрация;
17. осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за
държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на
труда;
18. командирова със заповед служителите и работещите по трудово правоотношение в областната
администрация в страната и в чужбина;
19. утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели
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за служебни цели;
20. изпълнява и други правомощия, възложени със закон или с акт на Министерския съвет.
ДАНЪЧНА
ПОЛИТИКА
ФИНАНСОВ КОНТРОЛ

И

ЕНЕРГЕТИКА

Закон
за
ефективност

енергийната Чл. 8. Областните управители организират разработването и изпълнението на областни програми по
енергийна ефективност и осъществяват взаимодействие с органите на местното самоуправление и
местната администрация.
Чл. 11. (1) Централните органи на изпълнителната власт, областните управители и другите
държавни органи съставят всяка година целеви годишни програми за осъществяване на мерки по
енергийна ефективност и ги предоставят за обобщаване от изпълнителния директор на агенцията.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Закон за контрол върху Чл. 19. (1) (Предишен текст на чл. 19 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) На областните администрации се
наркотичните вещества и възлагат и функции за контрол на прекурсорите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Областният управител определя със заповед лицата от областната
прекурсорите
администрация, които ще осъществяват функциите по ал. 1.
ЗЕМЕДЕЛИЕ

Закон за собствеността и
ползването на земеделските
земи
Правилник за прилагане на
Закона за собствеността и
ползването на земеделските
земи

Чл. 41. (1) (2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 1999 г.) Наказателните постановления се издават от областния
управител по местонахождението на имота или от упълномощено от него длъжностно лице.
Чл.19, ал.11. В случай, че общинският съвет не се произнесе в срок по искане на поземлената
комисия и на всяко заинтересовано лице със заповед определя земите за обезщетение на
собствениците или техните наследници, притежавали земеделски земи преди образуването на
трудовокооперативни земеделски стопанства или държавни земеделски стопанства, независимо от
това, дали са били включени в тях или в други, образувани въз основа на тях, селскостопански
организации, намиращи се в строителните граници на населените места или извън тях и са застроени
или върху тях са проведени мероприятия, които не позволяват възстановяване на собствеността.
Чл. 28б. (Нов - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм., бр. 31 от 2003 г.) (1) Плановете по § 4к, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ се изработват от лица, придобили
правоспособност по реда на ЗКИР.
(2) Плановете по ал. 1 се приемат от комисия, назначена от областния управител, в която се
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включват представители на службата по кадастъра, на областната дирекция "Земеделие и гори", на
общинската служба по земеделие и гори, на областната администрация и на техническата служба на
общината.
(8) Планът на новообразуваните имоти се одобрява със заповед на областния управител. Заповедта
се изпраща в 3-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник". След обнародването на заповедта
в "Държавен вестник" тя се разгласява по реда на § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗСПЗЗ . Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се
подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред окръжния съд в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта.
Чл.61 (3) (Нова - ДВ, бр. 112 от 1997 г.) Областният управител координира взаимодействието между
териториалните звена на Министерството на земеделието и горите и общините, кметствата,
регионалните браншови съюзи на производителите и стопанските субекти на територията на
областта.
Закон
за Чл. 128. (1) Към областните управители и кметовете на общини се създават постоянно действащи
епизоотични комисии за прилагане на мерките по здравеопазване на животните.
ветеринарномедицинската
(2) Областният управител, съответно кметът на общината, определя със заповед поименния състав
дейност
на комисията и правилата за работата й.
Закон
за
тютюна
и Чл. 1. (3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Областните управители
разработват регионални стратегии за развитието на тютюнопроизводството по общини, количества,
тютюневите изделия
типове, произходи и сортове.
Чл. 52. (1) Нарушенията по закона се установяват с актове, съставени от органите на:
5. областния управител - в случаите по чл. 6 и 13;
(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Наказателните постановления се издават от съответния министър
или областен управител или от упълномощените от тях длъжностни лица.
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.) (1) Държавната политика в областта на тютюна и тютюневите
Правилник за прилагане на
Закона
за
тютюна
и изделия се осъществява чрез национална стратегия за развитие на тютюнопроизводството.
(2) Националната стратегия за развитие на тютюнопроизводството се изготвя въз основа на:
тютюневите изделия
1. национални цели и интереси, свързани с производството, изкупуването и реализацията на тютюна
и тютюневите изделия;
2. регионални стратегии за развитие на тютюнопроизводството, разработени от областните
управители.
Чл. 14г. (2) По предложение на министъра на земеделието и горите областният управител продава,
Закон за горите
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Правилник за прилагане на
Закона за опазване на
земеделските земи

заменя или учредява ограничени вещни права върху горите и земите по ал. 1 по реда на Закона за
държавната собственост на лицето, по чието искане е станало изключването.
Чл. 31. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм., бр. 66 от 2001 г.) (1) Предложението за
утвърждаване на площадка или трасе за изграждане или разширение на обекти върху земеделски
земи се прави до комисиите по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ от:
3. областния управител - за обекти за държавни нужди, разположени на територията на съответната
област;
Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., бр. 66 от 2001 г.) Предложения за отменяне или изменяне
на решението на комисиите по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ могат да правят министри, ръководители на
ведомства, областни управители, кметове на общини, инвеститори на обекти за държавни или
общински нужди, физически и юридически лица - собственици на земи, както и други организации и
лица.

ИКОНОМИКА

Закон за туризма

Закон за насърчаване
инвестициите

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Председателят на Държавната агенция по
туризъм осъществява държавното управление в туризма, като:
6. взаимодейства с органите на местното самоуправление и местната администрация и с областните
управители при осъществяване на правомощията им в сферата на туризма;
Чл. 6. (1) Областният управител провежда държавната политика в туризма на територията на
областта, като:
1. организира съвместно с туристическите сдружения разработването на стратегия и програми за
развитието на туризма и координира тяхното изпълнение; стратегията и програмите са част от
областния план за регионално развитие и се съставят на основата на националните приоритети за
развитие на туризма, както и на местните и регионалните туристически ресурси и нужди;
2. координира с кметовете от областта и с други областни управители в региона реализацията на
Националната програма за развитие на туризма.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Областният съвет за регионално развитие по
Закона за регионалното развитие подпомага областния управител в изпълнението на функциите му
по този закон.
на Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.) (1) Областният управител осигурява
провеждането на държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите на територията
на областта.
(2) Областният управител организира разработването на програми за насърчаване на инвестициите и
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координира тяхното изпълнение. Програмите се разработват в съответствие със стратегията за
насърчаване на инвестициите и областната стратегия за развитие.
Чл. 18. (3) Продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, може да се извърши без
провеждане на търг или конкурс след извършена оценка от независим лицензиран оценител и
съгласуване с министъра на икономиката и министъра на регионалното развитие и
благоустройството. Въз основа на становищата и извършената оценка областният управител може да
издаде заповед за прехвърляне правото на собственост и да сключи договор.
(5) Ограничено вещно право върху недвижим имот - частна държавна собственост, може да се
учреди възмездно без провеждане на търг или конкурс след извършена оценка от независим
лицензиран оценител и предварителни писмени становища от министъра на икономиката и
министъра на регионалното развитие и благоустройството. Въз основа на становищата и
извършената оценка областният управител може да издаде заповед за учредяване на ограничено
вещно право и да сключи договор.
(6) Ограничено вещно право върху недвижим имот - частна държавна собственост, може да се
учреди безвъзмездно от областния управител със съгласието на Министерския съвет. Въз основа на
заповедта областният управител сключва договор.
Чл. 68. (1) Областният управител или оправомощено от него лице издава наказателно постановление
Закон за занаятите
въз основа на съставения акт.
Наредба за наблюдение и Чл. 8. (1) Контролът по образуването и прилагането на цените се извършва от Националната
контрол върху цените на комисия по цените и от областните управители и кметовете на общините или от други ведомства
стоки и услуги с особено съгласно предоставените им компетенции.
важно значение за жизненото
равнище на населението и
икономиката на страната
КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Чл.22. Съгласува предложенията на Министерството на културата за годишната субсидия на
читалищата.
Закон за закрила и развитие Чл. 4. (3) При възстановено право на собственост върху недвижим имот, предоставен за ползване на
държавен или общински културен институт, областният управител или общинският съвет
на културата
предоставят по съответния ред друг равностоен имот - държавна или общинска собственост.
Чл. 9. (2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г.) Регионалните културни
Закон за народните читалища
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институти се създават, преобразуват и закриват от Министерския съвет по предложение на
министъра на културата, съгласувано с областния управител, след решение на общинския съвет, на
чиято територия са седалищата им.
Правилник за прилагане на Чл.38.(2) Ръководителите на ведомства и областните управители създават условия управляваните от
Закона
за
физическото тях спортни обекти и съоръжения да бъдат ползвани от населението за занимания с физически
упражнения и спорт, като не се препятства осъществяването на дейностите, за които обектите и
възпитание и спорта
съоръженията са предоставени или предназначени.
Чл. 69. Разпореждането със спортни обекти и съоръжения - частна държавна собственост, се
извършва от ръководителите на ведомства или от областните управители.
Чл. 70. (2) Областните управители се разпореждат със спортните обекти, представляващи
недвижими имоти, след получаване на писмено съгласие от министъра на регионалното развитие и
благоустройството. Ръководителите на ведомства се разпореждат със спортните съоръжения,
представляващи движими вещи.
Чл. 71. Предоставянето за ползване на спортни обекти и съоръжения - държавна собственост, се
извършва от ръководителите на ведомства или от областните управители.
Чл. 98. (1) За всеки обект в публичния регистър се вписват следните данни:
(2) Информацията за спортните обекти и обектите за социален туризъм се предоставя от
ръководителите на ведомства, областните управители, кметовете на общини и управителните органи
на едноличните търговски дружества с държавно участие.
ОКОЛНА СРЕДА

защитените Чл.36.ал. 1 Могат да правят предложения за обявяване на национални и природни паркове.
Чл.37. Вземат участие в общественото обсъждане и определят представител в комисията, която се
произнася по предложението за обявяване на национални и природни паркове, резервати и
поддържани резервати.
Чл.60, ал.2. Могат да участват в заседанията на Висшия експертен екологичен съвет за обсъждане
на плановете за управление на националните и природните паркове
§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) (1) Министерството на околната среда и водите съгласува с
областните управители проектозаповедите за обявяване на защитени територии, процедурите за
които са осъществени по реда на Закона за защита на природата, преди влизане в сила на Закона за
защитените територии.
Наредба за разработване на Чл. 18. (2) Най-малко 20 дни преди заседанието на съвета Министерството на околната среда и
планове за управление на водите:

Закон
за
територии
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1. изпраща уведомителни писма до заинтересувани централни ведомства, до съответните областни
управители и общини, научни и академични институции и неправителствени организации, както и
до възложителя, съответно изпълнителя, и до други по негова преценка;
Чл. 21. (1) В двумесечен срок от внасянето на проект на план за управление на резерват, поддържан
резерват, природна забележителност и защитена местност Министерството на околната среда и
водите изпраща писмено искане за съгласуване на проекта до Министерството на земеделието и
горите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съответните областни
управители и общини, както и до Министерството на културата, в случай че в границите на
защитената територия попадат паметници на културата.
Закон за подземните богатства Чл. 75. (2) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2002 г.) Ако не се постигне съгласие по ал. 1, заинтересованата
страна отнася въпроса за разрешаване пред съответния орган, който в зависимост от естеството на
работите, тяхната продължителност и въздействието им върху земните недра и околната среда може
да направи искане чрез областния управител по местонахождението на земята до министъра на
финансите и до министъра на регионалното развитие и благоустройството за принудително
отчуждаване на частните имоти или на част от тях с оглед нуждите на проучването и добива на
подземните богатства по реда на глава трета от Закона за държавната собственост и след
предварително равностойно обезщетяване.
(3) Начинът на обезщетяване на собственика и цената на имота се посочват от областния управител
по местонахождението на имота след потвърждение на министъра на финансите и на министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
(7) Ако в тригодишен срок от принудителното отчуждаване на имота концесионерът не е предприел
действия по изпълнението на работния проект, бившият собственик или областният управител има
право да поиска от окръжния съд по местонахождението на имота да отмени принудителното
отчуждаване и да постанови възстановяване на даденото от двете страни.
Чл. 41. (1) Общото водоползване и ползване на водните обекти е правото на гражданите да ползват
Закон за водите
водите и/или водните обекти - публична държавна или общинска собственост, за лични нужди,
отдих и водни спортове, водопой на животни и къпане.
(2) Условията и редът за използване по ал. 1 на водите и водните обекти се определят за публична
държавна собственост от областния управител, а за публична общинска собственост - от общинския
съвет, в съответствие с издадените разрешителни за водоползване и ползване на водните обекти и по
начина, който гарантира опазването на живота и здравето на населението и на околната среда.
(3) Областният управител - за публичната държавна собственост, и кметът на общината - за
защитени територии
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публичната общинска собственост, е длъжен да обяви:
1. водните обекти, предоставени за общо водоползване и ползване с определяне на местата за тази
цел;
2. изискванията, условията или забраната за определен вид общо водоползване или ползване;
3. разрешените заварени индивидуални права на използване, както и правата на използване, които
предстои да се предоставят;
4. обхвата и предназначението на принадлежащите земи към водните обекти по т. 1 с оглед
осъществяване на определени видове общо водоползване или ползване, съответно ограничение или
забрани на други видове използване, както и изисквания към обекти и дейности, съвместими с
общото водоползване и ползване;
5. местата за преминаване през имоти - частна собственост, в случаите, когато за общото
водоползване и/или ползване достъпът до водния обект се осъществява през такива имоти след
предварително съгласуване със собственика на имота; при липса на съгласие се прилагат
разпоредбите на Закона за териториално и селищно устройство.
Чл. 80. (1) В случай на отнемане на разрешителното органът по чл. 52, ал. 1 може да определи срок
на титуляра на разрешителното да отстрани съоръженията си и да възстанови състоянието на
водоизточника или на водния обект.
(2) В срок 7 дни решението по ал. 1 се изпраща на съответния областен управител.
(3) След изтичане на срока по ал. 1 областният управител може да нареди извършването на
предписаните действия за сметка на водоползвателя.
(4) Ако запазването на съоръженията за водоползване е в обществен интерес, органът по чл. 52, ал. 1,
т. 2 и 3 прави мотивирано искане за отчуждаване на имота по реда на Закона за държавната
собственост.
Чл. 98. (1) При предоставяне на концесии за ползване на минерални води - изключителна държавна
собственост и публична общинска собственост, областните управители и кметовете на общините
предприемат необходимите мерки за реализиране на концесията съобразно своята компетентност.
Чл. 138. (4) Постоянната защита включва:
1. изграждане и поддържане на диги и други хидротехнически и защитни съоръжения;
2. създаване и поддържане на системи за наблюдения, прогнози и предупреждения;
3. регулиране нивото на подземните води при опасното им повишаване или понижаване;
4. дейности за защита на водосборните басейни от водна ерозия;
5. поддържане проводимостта на речните русла.
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Чл. 140. (3) Дейностите по чл. 138, ал. 4, т. 5 се извършват по нареждане на съответния областен
управител.
Чл. 165. (1) Министерството на околната среда и водите изготвя задание за разработване на
Националния водностопански план.
(3) За разработването на заданието министърът на околната среда и водите провежда обсъждания и
консултации със заинтересуваните министерства, с областните управители, с браншови и
екологични организации, а при необходимост и с кметовете на общините.
Чл. 202. (3) В случаите, когато са увредени растителността и животинският свят във водните обекти
- публична държавна собственост, оправомощен да заведе исковете за поправяне на вредите е:
2. областният управител, ако вредите са настъпили на територията на повече от една община;
§ 18. До приемането на закон за регламентиране на дейността на Гражданска защита за опазване на
водите в аварийни случаи и за защита от вредното им въздействие:
3. областните управители назначават комисии за ежегодно обследване на техническото и
експлоатационното състояние на потенциално опасните водни обекти.
Наредба № 11 от 25.02.2002 г. Чл. 5. (1) На основание уведомлението по чл. 4, ал. 3 кметът на общината или областният управител
за качеството на водите за със заповед определят водните обекти за общо ползване за къпане съобразно чл. 41, ал. 3 от Закона
за водите .
къпане
(2) В заповедта се обявяват зоните за къпане, водите за къпане и сезонът за къпане.
Чл. 22. Позволително за ползване на лечебните растения се издава от:
Закон за лечебните растения
3. от областния управител, когато ползването е от земеделските земи, води и водни обекти държавна собственост, в границите на населените места и в поземления фонд, след заплащане на
такса в областната администрация;
Чл. 42. (1) Управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения се
осъществява от:
2. областните управители;
Чл. 45. (1) Областният управител осигурява съответствие между националната стратегия и
общинските програми за опазване на околната среда по отношение на лечебните растения.
(2) За целта по ал. 1 областният управител:
1. координира разработването на общинските програми по ал. 1;
2. отговаря за опазването на диворастящите лечебни растения в земите от поземления фонд държавна собственост, и издава позволителни за ползването на лечебните растения.
Чл. 61. Областният управител контролира ползването на лечебните растения в земите, водите и
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водните обекти в поземления фонд - държавна собственост.
Закон
за
биологичното Чл. 43. Заповедите по чл. 42 се издават след обсъждане със заинтересуваните централни ведомства,
обществени организации и браншови организации на ползватели, а в случаите на регионална или
разнообразие
местна забрана за ползване - и със съответните областни управители и кметове на общини.
Чл. 130. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Нарушенията по чл. 124, ал. 1 и 3, чл. 125 и чл. 128в
се установяват с акт на длъжностно лице, определено от министъра на околната среда и водите или
от министъра на земеделието и горите, от областния управител или от кмета на общината.
Наказателните постановления се издават съответно от министъра на околната среда и водите, от
министъра на земеделието и горите, от областния управител или от кмета на общината, или от
упълномощени от тях лица.
Закон за опазване на околната Чл. 10. (1) Компетентни органи по смисъла на закона са:
7. областните управители.
среда
(2) Компетентни да предприемат предвидените в закона действия и дейности са:
2. на територията на една област - областният управител или директорът на РИОСВ;
Чл. 16. Областните управители:
1. осигуряват провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на територията
на областта;
2. координират работата на органите на изпълнителната власт и техните администрации на
територията на областта по отношение провеждането на държавната политика по опазване на
околната среда;
3. координират дейностите по провеждане на политиката по опазване на околната среда между
общините на територията на областта;
4. издават наказателни постановления за актове, съставени по реда на чл. 15, ал. 1, т. 8.
Чл. 23. (1) При аварийни или други замърсявания, когато са нарушени установените с нормативен
или индивидуален административен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната
среда, лицата, извършили нарушението, както и лицата, отговорни за спазване на нормите, са
длъжни незабавно да уведомят съответните областни управители, кметовете на съответните общини,
РИОСВ, басейновите дирекции и органите на Държавната агенция "Гражданска защита", а при
промяна на радиационната обстановка - и Агенцията за ядрено регулиране.
Чл. 110а(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., в сила от 01.03.2006 г.) В тридневен срок след изтичане на
срока по ал. 1 за проверка на документите или за отстраняване на допуснатите грешки и непълноти
министърът на околната среда и водите или упълномощено от него длъжностно лице изпраща
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документите по чл. 110 за становище до министъра на здравеопазването, председателя на Държавна
агенция "Гражданска защита", директора на Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност",
председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, областния управител и
кмета на общината, на чиято територия е разположено предприятието и/или съоръжението.
(4) Органите по ал. 2 изпращат до министъра на околната среда и водите становищата си в срок до
два месеца от получаване на документите по чл. 110.
Чл. 148. (3) Контролът се осъществява на национално равнище от министъра на околната среда и
водите или от упълномощени от него длъжностни лица, а на регионално равнище - от директорите
на РИОСВ, директорите на басейновите дирекции, директорите на националните паркове,
областните управители и от кметовете на общините или от упълномощени от тях длъжностни лица.
Чл. 157а(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., в сила от 01.03.2006 г.) Контролът по ал. 1 се извършва чрез
съвместни проверки от определени със заповед на министъра на околната среда и водите комисии,
съставени от представители на териториалните и регионалните структури на Министерството на
околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, Държавната агенция "Гражданска
защита", Националната служба "Пожарна и аварийна безопасност", Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор и упълномощени представители на областните управители и на
кметовете на общините.
(3) Комисиите по ал. 2 контролират:
1. изпълнението на условията в разрешителните по чл. 104, ал. 1 и чл. 116д, ал. 1;
2. изпълнението на задълженията на оператора по чл. 115, т. 1, чл. 116а, чл. 116в, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т.
1 и чл. 116з, ал. 2.
(4) Съвместните проверки се осъществяват:
1. въз основа на годишен план за контролна дейност на комисиите;
2. при жалби и сигнали.
(5) Съвместните проверки се осъществяват най-малко веднъж годишно за предприятия и/или
съоръжения с висок рисков потенциал.
Чл. 159. (1) Принудителните административни мерки са превантивни, преустановителни и
възстановителни.
(2) При прилагането на принудителните административни мерки министърът на околната среда и
водите или упълномощени от него длъжностни лица, директорите на РИОСВ, директорите на
националните паркове и директорите на басейновите дирекции със съдействието на областния
управител спират с мотивирана заповед производствената дейност на собствениците или
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Наредба за предотвратяване
на големи аварии с опасни
вещества и за ограничаване
на последствията от тях

Наредба за опаковките
отпадъците от опаковки

и

Наредба за условията и реда
за издаване на разрешителни
за изграждане и експлоатация
на нови и експлоатация на

ползвателите на територии, както и достъпа до територии на собствениците и ползвателите,
включително чрез пломбиране или запечатване.
Чл. 162. (1) За нарушенията на този закон, които не съставляват престъпления, физическите лица,
областните управители, кметовете на общини, кметовете на райони, кметовете на кметства и
длъжностните лица се наказват с глоби от 100 до 6000 лв., а на юридическите лица и на едноличните
търговци се налагат имуществени санкции от 1000 до 20 000 лв.
(2) При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в двойния размер по
ал. 1.
(3) При явно маловажни случаи на нарушения, извършени от физически лица, глобата е 100 лв.
Чл. 170. 2) В случаите, когато е увредено имущество - държавна собственост, оправомощен да
заведе иска по ал. 1 е:
2. областният управител - ако вредите са настъпили на територията на повече от една община
Чл. 14. (1) Контролът по изпълнението на задълженията на операторите, на които е издадено
разрешително по чл. 104, ал. 1 ЗООС , се осъществява от комисии, съставени от представители на
териториалните и регионалните структури на Министерството на околната среда и водите,
Министерството на здравеопазването, Държавна агенция "Гражданска защита", Национална служба
"Пожарна безопасност и защита на населението", Държавната агенция за метрология и технически
надзор и от упълномощени представители на областните управители и на кметовете на общините,
поименно определени със заповед на министъра на околната среда и водите.
(2) За всяка административна област, на територията на която са разположени обекти, подлежащи на
контрол съгласно чл. 157а ЗООС , министърът на околната среда и водите определя отделна
комисия.
Чл. 52. Областните управители във връзка с правомощията им по чл. 16 и чл. 148, ал. 3 ЗООС:
1. координират работата на органите на изпълнителната власт и техните администрации на
територията на областта по отношение на провеждането на държавната политика по опазване на
околната среда, свързана с управлението на отпадъците от опаковки;
2. координират дейностите по провеждане на политиката по опазване на околната среда, свързана с
управлението на отпадъците от опаковки, между общините на територията на областта.
Чл. 10. (1) За издаване на разрешителното по чл. 1, ал. 1 министърът на околната среда и водите по
служебен път изпраща документите по чл. 4, 5 и 6 за получаване на становища от председателя на
Държавна агенция "Гражданска защита", министъра на вътрешните работи, директора на
Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност", министъра на здравеопазването,
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действащи предприятия и
съоръжения, в които се
въвежда
система
за
предотвратяване на големи
аварии с опасни вещества или
за
ограничаване
на
последствията от тях

председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор, областните управители и
органите на местното самоуправление, на чиято територия се намира съответното предприятие и
съоръжение.
(2) Органите по ал. 1 изпращат до министъра на околната среда и водите становищата си в срок два
месеца от получаване на документите по чл. 4, 5 и 6.

ОТБРАНА

и Чл. 51. (1) Областните управители и кметовете на общините осъществяват подготовката на
на икономиката и населението на административно-териториалните единици за отбрана, като:
1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2000 г., в сила от 16.06.2000 г.) водят военния отчет на наборниците,
резервистите и техниката; осъществяват и съдействат за подготовката на набора и извикването му
във въоръжените сили; организират оповестяването, събирането и доставянето на мобилизационните
ресурси за войсковите части;
2. осигуряват денонощно дежурство и оповестяване при мобилизация, военно положение,
положение на война и при бедствия и аварии;
3. осигуряват устойчива работа на стопанството на съответната административно-териториална
единица във време на война;
4. подготвят и разпределят трудовите ресурси, необходими за военно време;
5. при обявяване на мобилизация или война изпълняват възложените им задължения от органите за
ръководство на отбраната;
6. организират и ръководят мероприятията за защита на населението и националното стопанство при
военен конфликт, война, бедствия и аварии;
7. (изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) осигуряват в битово и функционално отношение дейността на
специализираните органи от Министерството на отбраната за работа с мобилизационните ресурси и
наборниците;
8. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2005 г.) водят на отчет военноинвалидите и военнопострадалите.
Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2000 г., в сила от 16.06.2000 г.) (1) При провеждане на регионалната
политика по планиране и подготовка за отбрана на съответната административно-териториална
единица областните управители и кметовете се подпомагат от съвети по сигурността.
Наредба за усвояване на Чл. 17. Контролът по изпълнение на задълженията за усвояване на военни изделия и за създаване и
военни изделия и за създаване поддържане на мощности за военновременна дейност се осъществява от:

Закон
за
отбраната
въоръжените
сили
Република България
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и поддържане на мощности за
военновременна дейност на
националното
Наредба за снабдяване с
основни
хранителни
и
нехранителни
стоки
във
време на война

3. областните управители - за търговски дружества и организации на територията на областта;
Чл. 11. Ограничителното снабдяване се въвежда във военно положение по решение на:
2. областния управител с разрешение на Министерския съвет - за съответната област.
Чл. 15. (1) За организиране и извършване на режимното и ограничителното снабдяване се създават:
2. областни комисии при областните управители;
Чл. 19. Решенията на областната комисия за режимно и ограничително снабдяване се утвърждават
от областния управител.
Чл. 20. (1) За осигуряване работата на областната комисия за режимно и ограничително снабдяване
във военновременния щат на областната администрация се създава направление "Контингенти и
карти".
(2) функциите, задачите и съставът на направление "Контингенти и карти" се утвърждават от
областния управител.

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ
РАБОТИ

Закон
за
местното Чл. 44. (1) Кметът на общината:
самоуправление и местната 4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му
издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
администрация
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Заповедите по ал. 1, т. 4 могат да се обжалват от началниците на
съответните полицейски служби пред областния управител в тридневен срок, като обжалването не
спира изпълнението. Заповедите на областния управител се съгласуват с министъра на вътрешните
работи
Административнопроцесуален Чл. 93. (1) Компетентен да разгледа жалбата или протеста е непосредствено по-горестоящият
административен орган, на който е подчинен органът, издал оспорения акт.
кодекс
(4) Административните актове на кметовете на общини се оспорват пред областния управител.
Закон за административните Чл. 37. (1) Актове могат да съставят длъжностните лица:
б) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 1992 г.) определени от ръководителите на ведомствата, организациите,
нарушения и наказания
областните управители и кметовете на общините, на които е възложено приложението или контрола
по приложението на съответните нормативни актове.
Чл. 47. (1) Административни наказания могат да налагат:
а) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 1992 г.) ръководителите на ведомствата и организациите, областните
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Закон
кризи

за

управление

управители и кметовете на общините, на които е възложено да прилагат съответните нормативни
актове или да контролират тяхното изпълнение;
2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 1987 г.) Ръководителите по буква "а" могат да възлагат правата си на
наказващи органи на определени от тях длъжностни лица, когато това е предвидено в съответния
закон, указ или постановление на Министерския съвет.
при Чл. 13. Националният кризисен щаб:
2. организира и координира действията на министрите, органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за
администрацията, областните управители, кметовете на общини, на физическите лица и на лицата по
чл. 10, т. 17 и чл. 19, т. 8 за овладяване на кризата;
Чл. 16. Областният управител:
1. организира и ръководи управлението при кризи в областта;
2. обявява кризисно положение на територията на областта;
3. организира разработването и утвърждава план за управление при кризи за областта;
4. предоставя данни за изготвянето на Националния план за управление при кризи и на плановете на
централните органи на изпълнителната власт;
5. организира разработването и утвърждава Програма за защита на критичната инфраструктура и на
потенциално опасните обекти за областта; предлага и организира в рамките на областта прилагането
на мерките от Годишния национален план за действие по защитата на критичната инфраструктура и
на потенциално опасните обекти;
6. организира и ръководи силите за реагиране при кризи и средствата за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците от кризи на територията на областта;
7. организира и отговаря за обучението на областната администрация, доброволните формирования
и населението за действия при кризи;
8. разрешава използването на териториалните кризисни запаси по предложение на областния съвет
по сигурност и управление при кризи;
9. оценява необходимостта и предлага на Министерския съвет мобилизация на гражданските
ресурси за нуждите на областта;
10. поддържа подсистема към Националната система за оповестяване и създава организация за
оповестяване при криза;
11. създава и поддържа:
а) областен регистър на силите за реагиране при кризи;
б) областен регистър на обектите и системите от критичната инфраструктура и на потенциално
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опасните обекти и дейности;
12. планира финансовите средства за управление при кризи в бюджета на областта;
13. представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността си.
Чл. 17. (1) При упражняване на правомощията си по този закон областният управител се подпомага
от областен съвет по сигурност и управление при кризи, наричан по-нататък "съвета".
(2) Съветът се състои от председател - областния управител, и членове - заместник областните
управители, директорите на дирекции в областната администрация, директора на областната
дирекция "Гражданска защита", директора на центъра за спешна медицинска помощ и
представители на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт.
(3) Поименният състав и редът за работа на съвета се определят със заповед на областния управител.
Чл. 19. Кметът на община:
14. представя на областния управител ежегоден доклад за дейността си.
Чл. 26. (1) Центровете за управление при кризи към министрите, към органите по чл. 19, ал. 4 от
Закона за администрацията и към областните управители осъществяват дейностите по чл. 25 в
рамките на ръководената от тях сфера на обществения живот.
(2) Центровете за управление при кризи:
1. поддържат непрекъснато оперативно дежурство;
2. поддържат в постоянна готовност комуникационно-информационната система;
3. осигуряват наблюдение, анализ и оценка на обстановката;
4. изготвят прогнози за възникване и развитие на кризи;
5. осигуряват оповестяване при кризи;
6. осигуряват обмена на информация в процеса на управление при кризи;
7. създават и поддържат база данни, свързана с рискове и заплахи за възникване на кризи;
8. разработват планове за управление при кризи.
(3) Към центровете за управление при кризи със заповед на ръководителя на съответния орган могат
да се привличат допълнителни сили и средства.
(4) Министерският съвет определя органите на изпълнителната власт, към които не се изграждат
центрове за управление при кризи.
Чл. 46. Областният управител ръководи действията по защита на населението, културните и
материалните ценности и околната среда и по овладяването и ликвидирането на последиците при:
1. криза, възникнала или разпространила се на територията на две или повече общини от областта;
2. криза, възникнала и застрашаваща или разпространила се на територията на потенциално
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Правилник за организацията
и
дейността
по
предотвратяване
и
ликвидиране
на
последствията при бедствия,
аварии и катастрофи

опасните обекти, включени в областния регистър, с изключение на случаите по чл. 48, т. 3.
Чл. 47. Действията при криза, възникнала на територията на две съседни общини, намиращи се на
територията на различни области, се ръководят от областните им управители.
Чл. 54. (1) Кризисно положение се обявява, съответно отменя, от:
2. областния управител по предложение на областния съвет за сигурност и управление при кризи - за
територията на областта или за част от нея;
Чл. 62 (4) Използването на териториалните кризисни запаси се разрешава от областния управител по
искане на кметовете на общини.
Чл. 16. (1) В областите и общините се създават постоянни комисии за защита на населението при
бедствия, аварии и катастрофи. Председатели на комисиите са областните управители и кметовете.
(2) Съставът на постоянните комисии се определя със заповед на областния управител, съответно на
кмета. В състава се включват началници на управления (отдели) от съответната администрация,
началници на поделения или подчинени структури на министерствата и ведомствата от областта,
региона или общината, изпълняващи функции по защитата.
(4) Постоянните комисии подпомагат дейността на областните управители и кметовете в цялостната
им дейност за изпълнение на техните функции и задачи по защита на населението и обектите от
националното стопанство в областта и общината при бедствия, аварии и катастрофи.
Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2003 г.) Одобрените със закона за държавния бюджет за съответната
година средства за предотвратяване и ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и крупни
производствени аварии се предоставят за:
1. разплащане на спасителни и неотложни аварийни дейности за ограничаване и премахване на
последствията от бедствия, аварии и катастрофи;
2. изграждане на инженерни съоръжения с цел предотвратяване на непосредствена опасност за
живота на хората;
3. конструктивно укрепване на сгради и съоръжения - държавна или общинска собственост,
засегнати от бедствия, аварии или катастрофи и освидетелствани като потенциално опасни, с
наложени забрани или ограничения за ползване;
Чл. 36б. (2) За предоставяне на средства се подава заявление до постоянната комисия, както следва:
2. в случаите по чл. 36а, т. 1, 2 и 3 - от областните управители относно държавни имоти на
територията на съответната област;
Чл. 36в. (2) Кметовете на общините подават заявленията чрез съответните областни управители,
които в срок 30 дни изпращат заявлението и становище по него. Чл. 36д. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2003 г.)
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Постановление №212 на МС
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Наредба за планиране и
готовност за действие при
радиационна авария
Наредба
за
граничните
контролно-пропускателни
пунктове

Областните управители упражняват контрол за законосъобразността на действията на органите по
чл. 36б, ал. 2, т. 3 и 4 по изпълнението на решенията на постоянната комисия.
Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2001 г.) Наказателните постановления се издават от ръководителите на
министерствата и ведомствата, от председателя на Държавната агенция "Гражданска защита", от
областните управители и кметовете.
Чл. 2. (1) За правилната организация на денонощното дежурство съответните ръководители със своя
заповед определят реда, начина и мястото за носене на дежурството и техническите средства за
оповестяване и утвърждават инструкция за задълженията на дежурните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г.)
Денонощното дежурство в администрацията на изпълнителната власт се носи от 5 души оперативни
дежурни. За Столичната община бройките са 125, за община Пловдив - 35, и за община Варна - 30.
(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 1994 г.) Дежурството в отделни населени места или части от тях,
определени със заповед на областния управител съгласувано с министъра на отбраната, може да се
организира по реда, определен в ал. 2.
Чл. 3. Министрите, ръководителите на ведомства, областните управители, кметовете на общините,
ръководителите на дружества и организации назначават за дежурни лица, които имат необходимата
подготовка, по предложение на органите по отбранително-мобилизационна подготовка с трудов
договор.
Чл. 20. (2) Задължения за планиране на действия в случай на радиационна авария, както и за
поддържане на аварийната готовност имат следните органи на изпълнителната власт:
13. кметовете на общините и областните управители.
Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2004 г.) Областните управители осигуряват в зоната на ГКПП
поддържането на:
1. националното знаме и изображението на герба на Република България в съответствие с
нормативните изисквания;
2. надписите, обозначаващи държавната граница;
3. инфраструктурата и чистотата.
Чл. 23. (3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2004 г.) Областният управител отговаря за изпълнението на
задълженията по чл. 7а.
Чл. 35.(3) Областният управител определя със заповед задължителни изисквания за опазване и
поддържане на сградите, инфраструктурата и чистотата в зоната на ГКПП.
(4) Заповедта по ал. 3 се поставя на достъпни места в зоната на ГКПП.
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Закон
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регистрация

гражданската
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Правилник за прилагане на
Закона за Министерството на
вътрешните работи

Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2004 г.) (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от
определени от областния управител длъжностни лица.
(2) Наказателните постановления се издават от областния управител.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните
постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
§ 6. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на постановлението областните управители съвместно
с Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол да подготвят план за развитието на
граничните контролно-пропускателни пунктове на територията на съответната област.
Чл. 117. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2004 г.) Нарушенията по този закон се установяват с актове
на длъжностни лица, определени от министъра на регионалното развитие и благоустройството или
министъра на вътрешните работи, или областните управители или кметовете на общините.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2004 г.) Въз основа на съставените актове се издават наказателни
постановления от министъра на регионалното развитие и благоустройството или министъра на
вътрешните работи, или областните управители или кметовете на общините, или от определени от
тях длъжностни лица.
Чл. 19. (1) (Предишен текст на чл. 19 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) На областните администрации се
възлагат и функции за контрол на прекурсорите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Областният управител определя със заповед лицата от областната
администрация, които ще осъществяват функциите по ал. 1.
Чл.84.(4) Точното очертаване и определяне на дълбочината на граничната ивица се извършва от
министъра на вътрешните работи съгласувано с областните управители и кметовете.

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

Закон за административно – Чл. 9, (1) Редът за създаване на община е:
териториалното устройство на 2. (Доп. - ДВ, бр. 27 от 1998 г.) общинският съвет в едномесечен срок установява наличието на
условията по чл. 8 и се произнася с мотивирано решение, което изпраща на областния управител;
Република България
3. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 1998 г.) областният управител в едномесечен срок проверява
законосъобразността на искането и ако са спазени изискванията на закона, предлага на общинския
съвет да вземе решение за провеждане на общ референдум в населените места, които следва да
формират новата община, в съответствие с изискванията на чл. 7 и 8;
4. референдумът се провежда при условия и по ред, определени със закон;
5. при положителен вот на избирателите областният управител в двуседмичен срок внася писмен
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доклад в Министерския съвет;
(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 154 от 1998 г.) Инициатива за създаване на нова
община имат съответният общински съвет при спазване на процедурата по ал. 1, т. 3, 4, 5, 6 и 7,
областният управител или Министерският съвет при спазване на процедурата по ал. 1, т. 4, 5, 6 и
Чл. 13. (1) Редът за създаване на район е:
1.общинският съвет по предложение на кмета на общината обсъжда проект за деление на града на
райони и приема решение;
2. решението по т. 1 се изпраща за обнародване в "Държавен вестник" чрез областния управител,
който се произнася по законосъобразността му в 14-дневен срок от датата на получаването му;
Чл. 17. (1) Редът за създаване на кметство е:
3. при положителен вот от допитването общинският съвет взема решение за създаване на кметство;
4. решението по т. 3 се изпраща за обнародване в "Държавен вестник" чрез областния управител,
който се произнася по законосъобразността му в 14-дневен срок от датата на получаването му.
Чл. 20. Редът за създаване на ново населено място е:
1. (Изм. - ДВ, бр. 154 от 1998 г.) искане, подписано най-малко от 25 на сто от избирателите или от
кмета на общината до общинския съвет, за създаване на ново населено място;
2. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 154 от 1998 г.) общинският съвет в двумесечен срок обсъжда направеното
искане и изпраща своето решение на областния управител; Областният управител в едномесечен
срок внася в Министерския съвет мотивирано предложение за създаване на ново населено място.
Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 154 от 1998 г., предишен текст на чл. 28 - ДВ, бр. 57 от 2000 г.) Промяна
на границите на община, поради отделяне на населено място и присъединяването му към съседна
община на територията на една област, с която има обща граница, се извършва след провеждане на
местен референдум по следния ред:
1. искане за провеждане на референдум за отделяне на населеното място от съответната община и
присъединяването му към съседна община, изразено чрез подписка от най-малко 25 на сто от
избирателите на населеното място до съответния общински съвет; искането се придружава с
аргументирано становище на кмета на населеното място, което се изпраща на заинтересуваните
общински съвети;
2. общинските съвети в едномесечен срок се произнасят задължително с мотивирано решение
относно исканата промяна и го изпращат на областния управител;
3. областният управител в двуседмичен срок проверява законосъобразността на искането и на
решенията на общинските съвети;
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4. при положително решение на общинския съвет на приемащата община областният управител в
двуседмичен срок предлага на общинския съвет на общината, от чиято територия се иска
отделянето, да приеме решение за произвеждане на референдум в съответното населено място;
5. референдумът се произвежда при условия и ред, определени със закон;
6. при положителен вот на избирателите областният управител в едномесечен срок внася писмен
доклад в Министерския съвет относно исканата промяна;
7. Министерският съвет приема решение, с което предлага на президента на Република България
да утвърди исканата промяна.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2000 г.) В случаи, свързани с осигуряването на по-благоприятна среда за
задоволяване на ежедневни потребности на населението от здравни, социални, културни,
търговски, транспортни, финансови, съдебни и други услуги, едно или няколко населени места
могат да се отделят от една община и да се присъединят към друга съседна община, намираща се
на територията на друга област, след решение на Министерския съвет, прието по предложение на
министъра на регионалното развитие и благоустройството и областните управители на двете
области при спазване процедурата по ал. 1.
Чл. 29. Промяна на административния център и на наименование на община се извършват при
наличие на условията на чл. 8, ал. 1, т. 2 по следния ред:
1. (Изм. - ДВ, бр. 154 от 1998 г.) общинският съвет на основата на положителен вот от
произведен общ референдум на територията на общината в едномесечен срок изпраща чрез
областния управител до Министерския съвет предложение за промяна;
Чл. 32. (1) Промяна, водеща до закриване на населено място и селищно образувание, се извършва по
реда на чл. 20 или 25 при отпадане на условията по чл. 19, ал. 2, т. 1 или чл. 24, т. 1.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 154 от 1998 г.) Промяна, свързана с присъединяването на едно населено
място към друго, се извършва по реда на чл. 20. Ако населеното място, което се присъединява към
друго населено място, е едновременно и кметство, то след приключване на процедурата по чл. 20
общинският съвет взема решение за закриване на кметството. Решението се обнародва в "Държавен
вестник" чрез областния управител.
Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) За обявяване на село за град е необходимо населеното място
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Закон
за
развитие

да има изградена социална и техническа инфраструктура и население не по-малко от 3500 души, а в
курортните населени места - не по-малко от 1000 души.
(2) Редът за извършване на промяната е:
1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) по предложение на кмета на кметството или на кмета на общината
общинският съвет в двумесечен срок приема решение за извършване на промяната и го изпраща на
областния управител;
§ 21
(4) Висящите съдебни производства, по които страни са били областните управители на досегашните
области, продължават при участие на новите областни управители, съобразно административнотериториалната им компетентност.
§ 22. (1) Областните управители на досегашните области и техните администрации продължават да
изпълняват функциите си до назначаването на всеки един от областните управители на новите
области.
регионалното Чл. 21. (1) В районите за планиране се създават регионални съвети за развитие.
(2) Регионалният съвет за развитие е орган за провеждане на държавната политика за регионално
развитие на ниво район за планиране.
(3) Председател на регионалния съвет за развитие е областен управител от областите, включени в
обхвата на съответния район за планиране, и се определя от съвета на ротационен принцип. Срокът
на ротация е една година.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Членове на регионалния съвет за развитие са представители
на: Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите,
Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и горите,
Министерството на икономиката, Министерството на труда и социалната политика и
Министерството на транспорта, определени от съответния министър, представител на Държавната
агенция за информационни технологии и съобщения; областните управители на областите,
включени в съответния район за планиране, както и по един представител на общините от всяка
област, включена в съответния район за планиране.
Чл. 25. Областният управител:
1. организира разработването на областната стратегия за развитие;
2. внася проекта на областната стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния
съвет за развитие и за приемане в областния съвет за развитие;
3. подпомага общините на територията на областта при разработването на общинските планове за
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развитие;
4. оказва съдействие при разработването, изпълнението, контрола и оценката на съответния
регионален план за развитие;
5. координира подготовката на проекти в съответствие с областната стратегия за развитие и с
предвижданията на регионалния план за развитие;
6. осигурява публичност и прозрачност на планирането и програмирането на регионалното
развитие на територията на областта;
7. сключва споразумения за сътрудничество със съседни области за осъществяване на съвместни
дейности по изпълнение на мерките за регионално развитие.

Наредба за определяне на
показателите за обособяване
на
видовете
райони
за
целенасочено въздействие

Правилник за организацията
и дейността на областните
съвети за развитие

Чл. 26. (1) В областите се създават областни съвети за развитие.
(2) Председател на областния съвет за развитие е областният управител, а негови членове са
кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община,
делегиран представител на регионалните сдружения на общините на територията на областта,
делегиран представител на областните структури на национално представените организации на
работодателите и на работниците и служителите.
(3) Областният съвет за развитие
4. обсъжда и съгласува действията по осигуряване на публичност и прозрачност на планирането и
програмирането на регионалното развитие на територията на областта по предложение на областния
управител.
Чл. 3. (3) Териториалният обхват на район за целенасочено въздействие се определя на ниво район
за планиране при разработването на регионалните планове за развитие. Регионалните съвети за
развитие определят предварителен териториален обхват на районите за целенасочено въздействие в
съответния район за планиране и ги предоставят на областните управители преди приемането на
регионалните планове за развитие с цел отчитането му при разработването на областните стратегии
за развитие.
§ 4. Националният статистически институт обявява своята оценка по жалбите по § 3 в 10-дневен
срок от датата на подаването им, като писмено информира кмета на общината, областния управител
на съответната област и председателя на Регионалния съвет за развитие.
Чл. 3. (1) Председател на областния съвет за развитие е областният управител.
Чл. 8. Областният съвет за развитие:
5. обсъжда и съгласува действията по осигуряване на публичност и прозрачност на планирането и
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програмирането на регионалното развитие на територията на областта по предложение на областния
управител;
Чл. 14. (1) Организационно-техническото осигуряване и експертно подпомагане на дейността на
областния съвет за развитие се осъществяват от служители в областната администрация, определени
от областния управител.
(2) Областният управител определя един от служителите в областната администрация за секретар на
областния съвет за развитие.
Преходни и Заключителни разпоредби:
§ 1. В едномесечен срок от обнародването на правилника в "Държавен вестник" общинските съвети,
регионалните сдружения на общините и областните структури на национално представените
организации на работодателите и на работниците и служителите определят своите представители в
областните съвети за развитие и уведомяват областните управители.
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на областните управители.
Правилник за устройството и Заключителни разпоредби
дейността на дирекциите за § 2. Изпълнението на правилника се възлага на областните управители, ръководещи областните
техническо
съдействие, администрации по чл. 2.
координация и управление на
регионални
програми
и
планове
Чл. 3. Орган за управление на РПР е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Наредба за управлението,
Чл. 4. Министърът на регионалното развитие и благоустройството осъществява функциите си по чл.
наблюдението, оценката,
3 съгласувано с областните управители.
контрола за ефективното
Чл. 5. Органът за управление:
изпълнение и
4. съдейства на областните управители във връзка с изпълнението на РПР;
информационното
осигуряване на регионалните Чл. 12.(2) Редовният годишен доклад за изпълнението на РПР включва:
5. действията, предприети от областните управители и регионалните съвети за развитие с цел
планове за развитие
осигуряване на качество и ефективност при изпълнението на РПР, в т. ч.:
(3) Заключителният доклад за изпълнението на РПР съдържа информация за:
5. действията, предприети от областните управители и от регионалните съвети за развитие с цел
осигуряване на качество и ефективност при изпълнението на РПР, в т. ч.:
Правилник за организацията Чл. 4. (1) В състава на всеки съвет се включват:
и дейността на регионалните 1. по един представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството,
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съвети за развитие

Наредба за условията и реда
за приемане, финансиране и
изпълнение на стратегиите,
плановете и Програмата за
регионално развитие

Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на
земеделието и горите, Министерството на икономиката, Министерството на труда и социалната
политика и Министерството на транспорта и съобщенията, определени от съответните министри;
2. областните управители на областите, включени в съответния район за планиране;
3. по един представител на общините от всяка област, включена в съответния район за планиране,
определен от областния съвет за развитие.
Чл. 5. (1) Съветът определя за председател един от областните управители на областите, включени в
обхвата на съответния район за планиране.
(2) Председателят на съвета се определя на ротационен принцип, като всяка област има свой
председател за срок една година.
Чл. 3. (3) Методическите указания за изработване на Националната стратегия се одобряват от
министъра на регионалното развитие и благоустройството след разглеждането им от Националния
експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) към
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, създаден съгласно чл. 3, ал. 2 от
Закона за устройство на територията. В състава на НЕСУТРП се включват представители на
заинтересуваните министерства и ведомства, областните управители, местните власти, национално
представените социално-икономически партньори и представители на юридически лица с
нестопанска цел, работещи в областта на регионалното развитие
Чл. 13. (3) Методическите указания за изработването на областните стратегии за развитие се
одобряват от министъра на регионалното развитие и благоустройството след разглеждането им от
НЕСУТРП към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, създаден съгласно
чл. 3, ал. 2 от Закона за устройство на територията. В състава на НЕСУТРП се включват
представители на заинтересуваните министерства и ведомства, областните управители, местните
власти, национално представените социално-икономически партньори и представители на
юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на регионалното развитие.
Чл. 14. (1) Областните управители организират разработването на областните стратегии за развитие.
Социално-икономическият анализ в областните стратегии за развитие се разработва едновременно с
изготвянето на Националната стратегия, а стратегическата им част - след обнародването на
Националната стратегия в "Държавен вестник".
(4) Анализът, визията, целите, приоритетите и схемата за устройство на областните стратегии за
развитие се обсъждат в процеса на разработване съвместно от разработващите лица, областните
управители, представители на общините, представители на компетентните дирекции в областните
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Правилник за организацията
и дейността на съвета за
регионално развитие към
Министерски съвет и на
областните съвети (ПМС
№104 от 1999 г.)

администрации в центровете на районите за планиране, регионалните структури на социалноикономическите партньори и представители на юридически лица с нестопанска цел, работещи в
областта на регионалното развитие.
Чл. 15. (1) Областните управители внасят едновременно проектите на областните стратегии за
развитие за обсъждане и съгласуване в съответния регионален съвет за развитие.
Чл. 20. (1) Областният управител осигурява информация и публичност на областната стратегия за
развитие, както и на документите, свързани с действията на съответните органи по нейното
разработване, съгласуване, приемане, изпълнение и финансиране.
(2) Областният управител информира своевременно и по подходящ начин обществеността за
характера и същността на областната стратегия за развитие, за необходимостта и потенциалните
ползи от приемането и изпълнението й, както и за постигнатите резултати.
Чл. 22. (2) Методическите указания за изработването на регионалните планове за развитие се
одобряват от министъра на регионалното развитие и благоустройството след разглеждането им от
НЕСУТРП към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, създаден съгласно
чл. 3, ал. 2 от Закона за устройство на територията. В състава на НЕСУТРП се включват
представители на заинтересуваните министерства и ведомства, областните управители, местните
власти, национално представените социално-икономически партньори и представители на
юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на регионалното развитие.
(3) Методическите указания се прилагат от регионалните съвети за развитие, от компетентните
дирекции в областните администрации в центровете на районите за планиране, от работните групи,
разработващи регионалните планове за развитие, и от всички останали участници в процеса на
стратегическото планиране на регионално ниво.
Чл. 2. Съветите по чл. 1 са консултативни органи съответно на Министерския съвет и на областните
управители за изпълнение на функциите и задачите, определени в Закона за регионалното развитие
Чл. 3. (2) В заседанията на Съвета за регионално развитие участват със съвещателен глас областните
управители и представител на Националното сдружение на общините в Република България
Чл. 4. (1) Председател на областния съвет за регионално развитие е областният управител, а негови
членове-кметовете на общините в областта и по един представител на общинския съвет на всяка
община.
Чл. 6. (1) Областният съвет за регионално развитие:
1. изразява становище по доклада на областния управител за областния план за регионално
развитие;
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Закон за
територията

устройство

4. обсъжда направените от областния управител предложения за сключване на споразумения
за асоцииране с други съседни области и за осъществяване на съвместни дейности по регионалното
развитие;
(2) Областният съвет за регионално развитие изпълнява и други задачи, свързани с
регионалната политика и устойчивото развитие, възложени от Съвета за регионално развитие към
Министерския съвет и от областния управител.
на Чл. 4. (1) Областният управител провежда държавната политика за устройство на територията в
съответната област.
(2) В зависимост от устройствените цели и задачи от областно и междуобщинско значение
областният управител може да назначава областен експертен съвет по устройство на територията и
да организира неговата дейност за изпълнение на функциите, предоставени му с този закон.
Съставът на областния експертен съвет се определя според характера на разглеждания проект.
(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Областният управител организира поддържането на архив на
издадените от него актове съгласно правомощията му по този закон.
Чл. 5 (7) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството и
областните управители изпращат за съхранение в архива на общината копия от влезлите в сила
актове, издадени от тях в обхвата на правомощията им по този закон, за обекти на територията на
съответната община.
Чл. 9. (3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2004 г.) Промяната на предназначението на територии и поземлени
имоти, предвидени в устройствените планове в урбанизираните територии за озеленени площи, се
разрешава след положително становище от обществено обсъждане, проведено по реда на чл. 121, ал.
1:
1.от Министерския съвет по предложение на областния управител - за държавните имоти;
Чл. 15 (4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Когато с план за регулация се променят граници на
урегулирани поземлени имоти - държавна собственост, договорът по ал. 3 се сключва по пазарни
цени от областния управител в писмена форма.
Чл. 17 (4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Когато с план за регулация по ал. 2, т. 2 и 3 се засягат
поземлени имоти - държавна собственост, договорът по ал. 3 се сключва по пазарни цени от
областния управител в писмена форма.
Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми
обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, както и други
елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела,
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съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).
(2) За обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на
общинския съвет, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от главния
архитект на общината. За държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване със съответната
централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител.
Чл.122 (3) Областният управител одобрява със заповед районните устройствени схеми, които
засягат територията на една област.
Чл. 124 (2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Изработването на подробните устройствени планове се
възлага от кмета на общината, от областния управител или от министъра на регионалното развитие
и благоустройството. Подробните устройствени планове могат да се възлагат и от заинтересувани
лица след съгласие от кмета на общината.
(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Изработването на устройствени
планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община, или предвиждат
изграждане на обекти с регионално значение, се възлага или разрешава от областния управител, а
изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една
област, или предвиждат изграждане на обекти с национално значение, както и за селищни
образувания с национално значение се възлага или разрешава от министъра на регионалното
развитие и благоустройството съгласувано с органите по ал. 1 - 3.
Чл. 129 (3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Подробният устройствен план
с обхват повече от една община се одобрява със заповед на областния управител, а подробният
устройствен план с обхват повече от една област и за селищни образувания от национално значение,
както и подробният устройствен план, предвиждащ изграждане на обект от национално значение се
одобрява със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване
с общинския съвет. Заповедите се изпращат в 14-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник".
Чл. 133. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) В процеса на изработване на подробни устройствени
планове инвестиционно проектиране за нови строежи в поземлените имоти може да се разрешава
въз основа на подробен устройствен план, който е извадка от изработвания проект за подробен
устройствен план. Изработването на план-извадка се разрешава от кмета на общината, от областния
управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Планът-извадка се
съгласува от проектанта на подробния устройствен план.
Чл. 135. (4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Исканията за изменения на устройствените планове по чл.
124, ал. 4 се правят с писмено заявление съответно до областния управител или до министъра на
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регионалното развитие и благоустройството, който в едномесечен срок допуска или отказва с
мотивирано предписание да се изработи проект за изменение на плана.
Чл. 141. (6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Идейният инвестиционен проект за обекти на
техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община се съгласува от
областния управител след приемане на проекта от областния експертен съвет, а за обекти с обхват и
значение за повече от една област и за обекти с национално значение - от министъра на
регионалното развитие и благоустройството след приемане на проекта от Националния експертен
съвет.
Чл. 145. (2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Технически и работни инвестиционни проекти за обекти на
техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община се одобряват от
областния управител, а за обекти с обхват и значение за повече от една област и за обекти с
национално значение - от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Техническите
и работните инвестиционни проекти за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на
страната, се съгласуват и одобряват от министъра на отбраната, съответно от министъра на
вътрешните работи.
Чл.148 (3) Разрешение за строеж на обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за
повече от една община се издават от областния управител, а за обекти с обхват и значение за повече
от една област и за обекти с национално значение - от министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
Чл. 149 (4) За издадените разрешения за строеж заедно с одобрените от министъра на регионалното
развитие и благоустройството или от областните управители инвестиционни проекти или за отказа
да се издадат такива проекти се съобщава на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в
"Държавен вестник". Тези разрешения за строеж, съответно отказите да се издадат такива
разрешения, подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването им.
Чл. 150. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) По мотивирано искане на възложителя кметът на
общината, съответно областният управител или министърът на регионалното развитие и
благоустройството, по компетентност може да разреши изработването на комплексен проект за
инвестиционна инициатива.
Чл. 158. (2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Лицето, упражняващо
строителен надзор, или техническият ръководител за строежите от пета категория в тридневен срок
от съставянето на протокола по ал. 1, а когато такъв не се изисква - преди започването на строежа,
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заверява заповедната книга на строежа и уведомява писмено в 7-дневен срок от заверката общината,
специализираните контролни органи и регионалната дирекция за национален строителен контрол. В
случаите, в които разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на
регионалното развитие и благоустройството, заповедната книга се заверява от Дирекцията за
национален строителен контрол.
Чл. 192.(3) Правото на преминаване през държавни или общински поземлени имоти се учредява,
когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на областния
управител, съответно със заповед на кмета на общината.
Чл. 193 (4) Правото да се прокарат отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура през държавни или общински поземлени имоти се учредява, когато друго
техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на областния управител,
съответно със заповед на кмета на общината.
Чл. 209. (2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) За отчуждаването областният управител, съответно кметът
на общината, издава заповед, с която въз основа на оценка, изготвена от лицензирани специалисти,
определя:
1. размера на паричното обезщетение по пазарни цени;
2. датата, на която отчуждената част ще бъде завзета.
Чл. 215. (1) Актовете и отказите на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на
министъра на отбраната, на министъра на вътрешните работи и на областните управители се
обжалват пред Върховния административен съд.
§ 1(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Областният управител може да предостави свои функции по
този закон на заместниците си или на други лица от областната администрация.
§ 17. (В сила от 02.01.2001 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) С решение на областния управител
или на общинския съвет строежи с временен устройствен статут, изградени по реда на отменената
(ДВ, бр. 6 от 1998 г.) ал. 4 на чл. 120 от Правилника за прилагане на Закона за териториално и
селищно устройство върху земя - държавна или общинска собственост, извън случаите по чл. 179 и
по чл. 195 от този закон, могат да се запазят до реализиране на строежите, предвидени с действащ
подробен устройствен план.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) По решение на областния управител или на общинския съвет, взето
в 6-месечен срок от влизане в сила на този закон, могат да се допуснат процедури за изменение на
действащ подробен устройствен план с цел временни строежи по ал. 1 да получат траен устройствен
статут в съществуващите им размери и вид.
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Закон за кадастъра и имотния Чл. 36. Областният управител и кметът на общината са длъжни:
1. да осигурят означаването на границите на държавните и общинските имоти в срока, посочен в
регистър
заповедта по чл. 35, ал. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) да предоставят на Агенцията по кадастъра, данни за недвижимите
имоти от съответните регистри.
Чл. 43. (1) Границите - предмет на кадастъра, се установяват, както следва:
3. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) землищните граници на при създаване на нови населени места или
при промяна на съществуващите - от комисия, назначена от областния управител, в състав:
председател - представител на областната администрация, и членове: представители на съответните
общински администрации, представители на кметствата и на службата по кадастъра;
Наредба № 3 от 28 април 2005 Чл. 11. (1) Землищните граници - при създаване на нови населени места, при промяна на
г.за
съдържанието, съществуващи землищни граници или когато те не са определени - се установяват от комисия,
създаването и поддържането назначена от областния управител, в състав: председател - представител на областната
на кадастралната карта и администрация, и членове - представители на съответните общински администрации, на кметствата
и на службата по кадастъра. Когато землищната граница съвпада с областната граница, заповедта за
кадастралните регистри
назначаване на комисията се подписва от съответните областни управители.
СОЦИАЛНА
ЗАЕТОСТ

ПОЛИТИКА

И

на Чл. 5(2) Държавната политика за интеграция на хората с увреждания се провежда от Министерския
съвет, министъра на труда и социалната политика, областните управители, органите на местното
самоуправление в сътрудничество с национално представителните организации на и за хората с
увреждания, национално представителните организации на работодателите и национално
представителните организации на работниците и служителите съобразно приетата държавна
стратегия за равни възможности на хората с увреждания.
(3) Държавните органи и органите на местното самоуправление съобразно своите правомощия
приемат нормативни актове, стратегии, програми, стандарти и други документи, свързани с
интеграцията на хората с увреждания.
Правилник за устройството и Чл. 7. (1) Към областните администрации се създават областни съвети за сътрудничество по
дейността на Националния етническите и демографските въпроси, наричани по-нататък "областните съвети", които
съвет за сътрудничество по осъществяват дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 11 на територията на съответната област. Областните
етническите и демографските съвети приемат свои правилници, които се утвърждават от областните управители, и приемат и
координират изпълнението на областни стратегии и програми по етническите и демографските
въпроси към МС
Закон за интеграция
хората с увреждания
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въпроси.
(2) Председател на областния съвет е областният управител или определен от него заместник
областен управител, а секретар на съвета е експерт в областната администрация, на когото е
възложено да работи по етническите и демографските въпроси.
Закон за насърчаване на Чл. 9. (1) Държавната политика по заетостта и обучението за придобиване на професионална
квалификация по региони се осъществява от областните администрации, органите на местно
заетостта
самоуправление съвместно с териториалните поделения на Агенцията по заетостта, териториалните
поделения на министерства, организации и социалните партньори.
(2) По решение на Съвета за регионално развитие към Министерския съвет и с решение на
областните съвети за регионално развитие се създават постоянни или временни комисии по
заетостта.
(3) Председател на Комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие е
областният управител или упълномощен от него представител на областната администрация.
(4) Правилникът за устройството и дейността на Комисията по заетостта се приема от
областните съвети за регионално развитие.
(5) В Комисията по заетост при областния съвет за регионално развитие се включват
представители на:
1. областната администрация и на общините на територията на областта;
2. териториалните поделения на Агенцията по заетостта;
3. министерствата и други държавни институции;
4. областните структури на представителните организации на работодателите и
представителните организации на работниците и служителите;
5. отраслови и браншови организации;
6. юридически лица с нестопанска цел в региона, чиято дейност е свързана с проблемите на
заетостта и обучението за придобиване на професионална квалификация;
7. други териториални структури.
Чл. 13. Областният управител осигурява координация между националните и местните интереси по
въпросите на заетостта при разработването и изпълнението на областни планове за регионално
развитие и намаляване на безработицата и осъществява взаимодействие с органите на местното
самоуправление и местната администрация
Правилник за прилагане на Чл. 5. Органи, които осъществяват държавната политика по насърчаване на заетостта по региони, са:
1. областният управител и кметът на общината;
Закона за насърчаване на
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заетостта
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

И

ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА

Закон
за
автомобилните
превози
Наредба № 2 от 15 март 2002
Г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни
схеми и за осъществяване на
обществени
превози
на
пътници с автобуси и леки
автомобили

Чл. 17. (3) Областните транспортни схеми включват автобусните линии, обслужващи две или повече
общини от една област. Те се утвърждават от съответните областни управители.
Чл. 11. (1) Предложенията за промени в маршрутните разписания от областните схеми се обсъждат в
комисия, определена от областния управител. В състава на комисията се включват представители на:
областната администрация, заинтересуваните общини, Изпълнителна агенция "Автомобилна
администрация", Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", областните пътни
управления и браншовите организации.
(2) Координацията на маршрутните разписания в областната схема се осъществява от комисията по
ал. 1. Възникналите спорове между общините при разработването на схемата се решават от
областния управител.
(3) Областният управител утвърждава областната транспортна схема
Чл. 12. (1) Републиканската транспортна схема включва всички автобусни линии, свързващи
пунктовете от териториите на две или повече области (междуобластни линии).
(8) Областните управители отправят мотивирано предложение до министъра на транспорта и
съобщенията, комплектовано съгласно изискванията на чл. 6. Към предложението се прилага
писмено съгласие на областните управители на областите, на чиято територия има спирки по
маршрута на линията. Областните управители изразяват писменото си съгласие въз основа на
съгласуване от кметовете на съответните общини.
(9) Министерството на транспорта и съобщенията уведомява съответните областни управители за
промените в републиканската транспортна схема в 14-дневен срок от тяхното утвърждаване.
Чл. 29. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) При необходимост от спешно осигуряване на превозвач
по съществуващи линии по изключение съответният областен управител може да разреши за срок не
повече от шест месеца превозите да се възлагат без конкурс от кмета на съответната община до
провеждането на такъв в следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) при едностранно прекратяване на договора за възлагане на превозите
от страна на превозвача;
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2. при прекратяване на договора за възлагане на превозите от изправната страна поради виновно
неизпълнение от другата страна на задълженията по него;
3. при прекратяването на правата на превозвача, произтичащи от лицензията на основанията,
предвидени в чл. 11 от Закона за автомобилните превози;
4. (нова - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) при обжалване на заповедта по чл. 26, ал. 1, когато срокът на
договора за възлагане на превозите е изтекъл.
Чл. 13. (2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Министърът на транспорта съгласува
предложението за закриване на железопътна линия или участък от нея и обосновката по ал. 1 и внася
предложението в Министерския съвет след получаване на:
4. становища от други заинтересувани министерства, ведомства и от съответните областни
управители.

Наредба за категоризация на
железопътните
линии
в
Република
България,
включени в железопътната
инфраструктура, и закриване
на
отделни
линии
или
участъци от линии
Закон за движението по § 1а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2002 г.) Областните управители и кметовете на общините набелязват мерки
за подобряване на състоянието по безопасността на движението по пътищата на своите територии,
пътищата
като за целта разработват програми съгласувано с комисията по § 1, ал. 1 .
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ПРОУЧВАНЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРАКТИКИ
НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ
ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА И
ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА
СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ НА
ОБЛАСТНО НИВО

Емпирично изследване

Януари 2007г.
”Ейч Ар Груп” ЕООД

В системата на държавното управление на Република България
областният управител заема ключово място поради факта, че той е органът
на когото законодателството предоставя правомощия да провежда
държавната политика по места и да осигурява съответствие на
националните и местните интереси при провеждане на регионалната
политика. В това си качество той организира разработването и
изпълнението на областни стратегии и програми за развитие и координира
и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на
териториалните звена на централната администрация на изпълнителната
власт на територията на областта.
Осигуряването на съответствие между националните и местните
интереси при провеждането на отделните секторни политики предполага
наличието на ясно дефинирани правомощия за иницииране, разработване,
координиране, изпълнение и контрол, както и информационно и ресурсно
обезпечаване на всички етапи от реализацията на конкретните политика.
Множество нормативни актове разписват функции и възлагат
правомощия на областните управители в отделни фази на процеса на
изпълнение и управление на различните секторни политики. С някои от
нормативните актове се регламентират устройството, състава и дейността
на областни съвети или комисии, които се явяват координиращи структури
между

областната

администрация,

териториалните

звена

на

изпълнителната власт и общините при изпълнение на отделни политики на
територията на областта. В други сфери действа общото правилото, че
областният управител може да създава консултативни органи, които да го
подпомагат при реализацията на неговите правомощия за провеждане на
държавната политика. По този начин се формира разнообразна практика
при координацията и провеждането на областните политики в различните
отрасли на държавното управление, базирани както на нормативни
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разпоредби, така и на интензивността на местните проблеми и
установените механизми на взаимодействие между областните управители,
ръководителите на териториалните структури, общините, обществените и
бизнес организациите и гражданите.
Предмет на настоящото изследване са проблемните области на
координация и механизмите на взаимодействие между областните
управители и териториалните структури на изпълнителната власт на
територията

на

областта.

взаимоотношенията

От

областен

неговия

управител

обхват
–

са

органи

изключени

на

местното

самоуправление, поради специфичното фокусиране върху проблема на
съгласуване и координация между органите на държавната власт при
провеждането на секторни политики на областно ниво.
Екипът имаше за цел емпирично да тества доколко областният
управител има механизми за участие и въздействие върху всеки един от
етапите на управление и прилагане на секторни политики, какви са найразпространените форми за координация, има ли изработени специфични,
ефективно

работещи

механизми

за

междуинституционално

сътрудничество и какви информационни потоци осигуряват вземането на
управленски решения. За тази цел беше разработена анкетна карта, която
съдържаше

няколко

типа

въпроси

от

проблемните

области.

От

анкетираните се изискваше да изразят степен на съгласие с набор от
твърдения, отнасящи се до процеса на координация на дейността на
териториалните звена и ролята на областния управител в този процес.
Друга група от въпроси целеше събирането на информация за найразпространените организационни форми на координация, начина на
тяхното създаване, ефективността им на действие и периодичността на
заседанията им. Последната група въпроси беше ориентирана към
информационното

осигуряване

на
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управленския

процес

–

информационните източници, честотата и достатъчността на получаваната
информация.
Избрахме метода на анкетно проучване на цялата съвкупност по
електронен път. Анкетните карти бяха изпратени до 28-те областни
управители по електронна поща и 22-ма от тях коректно попълниха и
върнаха анкетните карти в посочения срок. Това съставлява 78,5%
възвръщаемост, което ни дава основание да разглеждаме получените
резултати като валидни за всички областни администрации и за
изследвания

процес

на координация, като

отчитаме

стандартната

статистическата грешка от 3% за такъв тип изследвания.

Администрацията осъществява своите действия на принципа на
законността. За да може областният управител да изпълнява своите
функции, те трябва да са разписани в нормативен акт. Редица специални
закони регламентират провеждането на държавната политика в отделни
сфери на управлението като някои от тях могат да бъдат групирани по
общи отраслови признаци и така формират конкретни секторни политики.
Политиката отразява проблемите и състоянието на обществото, тя
предлага начините за тяхното управление и разрешаване, а правната норма
обвързва конкретни субекти посредством задължителната сила на
юридическите разпоредби, като предписва конкретни права, задължения и
санкции. По този начин процесът на управление и изпълнение на
отрасловите политики добива своите адресати, които могат да имат
различен обхват на действие. Така са регламентирани дейностите и
функциите на териториалните звена на централната изпълнителна власт и
областните администрации. В отделни сектори водещата роля при
разработването и изпълнението е предоставена на самите териториални
звена, за други контролът е в сферата на компетентност на областния
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управител, но това което обединява процеса е проблемът за координацията
и ефективното съгласуване на действията на различните административни
органи за постигане на обща цел – регулиране на обществените процеси в
интерес на обществото.
Органът на държавна власт с обща компетентност на територията на
областта е областният управител. В това си качество той трябва да
съгласува различните политики, за да постигне целите на държавното
управление по места и да създаде условия за балансирано и устойчиво
развитие. Независимо от конкретните компетенции по отношение на
различните секторни политики, на областно ниво трябва да има изграден и
функциониращ механизъм за координация действията на различните
органи на власт и затова ролята на областния управител е ключова.
Координацията е специфичен процес на дейност, която трябва да
предшества изпълнението и контрола. Когато прилагането на отделна
политика ще включва повече от една администрация е необходимо още на
етапа на разработването да бъдат предвидени съгласувателни процедури,
които да се прилагат и във фазата на изпълнението. Задължително условие
за всеки тип координация е наличието на навременна, пълна и обективна
информация. Ето защо, при изследване съществуващите практики на
координация на областно ниво ние запитахме областните управители какво
би трябвало да бъде тяхното участие в цялостния процес на изпълнението
на секторните политики вкл. разработване, съгласуване, изпълнение и
контрол.
Предвид спецификата на дейност на всяко от териториалните звена,
областните управители изразяват висока степен на съгласие с твърдението,
че териториалните структури трябва да участват интензивно в началния
етап на формулирането на политики.
Фиг. 1
5

Засилено участие на терит. звена при
формулиране на политиките
По-скоро
съгласен
14%

Без мнемие
5%

Напълно
съгласен
81%

По отношение на изпълнението се наблюдава ясно изразена
тенденция в мненията на областните управители, че те трябва да имат
водеща роля при провеждането на различните секторни политики в
рамките на областта (81,2%) и тази водеща роля да включва и възможност
пряко да възлагат задачи на териториалните административни органи
(77,3%). Това е стремеж да се затвори управленския цикъл и да се повиши
ефективността на изпълнението и контрола, когато механизмите на
съгласуване се явяват непълни и недостатъчни (фиг. 2).
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Фиг. 2
Роля на ОУ при провеждане на СП

100,00%

81,80%

77,30%

50,00%

18,20%

22,70%

0,00%
Напълно съгласен
Водеща роля на ОУ при провеждане на СП

По-скоро съгласен
Възможност за пряко възлагане на задачи на терит.звена

Процесът на координация условно може да бъде разделен на две
части – координация на проекти и координация на действия. И двете части
имат еднакво важно значение при провеждането на политики на областно
ниво. Сред анкетираните преобладава мнението, че съгласуването на
действията на териториалните звена с областния управител е относително
по-важно (с 9,1% пункта), отколкото предварителното съгласуване на
проекти на нормативни актове, планове, програми, стратегии и т.н. Тази
зависимост кореспондира със заявената необходимост за пряко възлагане
на задачи на териториалните администрации от стана на областния
управител и показва, че от областното ниво се очаква по-скоро да
изпълнява централната политика в съответствие с местните условия, а
формиране на политики и тяхното съобразяване с областните специфики е
изведено на по-високо ниво.
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Фиг. 3
Координация и съгласуване с ОУ

90,00%

86,40%
77,30%

60,00%

30,00%

18,20%
9,10%

4,50%4,50%

0,00%
Напълно съгласен

По-скоро съгласен

По-скоро несъгласен

Задължително съгласув ане на проекти, ,,,
Задължително съгласув ане на действ ията на ТЗ

От същия порядък са резултатите отнасящи се за необходимостта от
изработване на нормативно разписан координационен механизъм за
обвързването и съгласуването на всички секторни политики на областно
ниво. Степента на съгласие по този показател е 81.8%. Като контрастно се
оформя мнението, че съгласуването по повод на конкретни действия е понеефективно за 31,8% от случаите.
Табл. 1
Изработване и прилагане на координационни механизми само за
конкретни действия

Valid

Изцяло не съм
съгласен
По-скоро не съм
съгласен
Не мога да преценя
По-скоро съм
съгласен
Напълно съм съгласен
Total

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

5

22,7

22,7

22,7

7

31,8

31,8

54,5

1

4,5

4,5

59,1

4

18,2

18,2

77,3

5
22

22,7
100,0

22,7
100,0

100,0
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Табл.2
Изработване на механизъм за обвързване и съгласуване
провеждането на всички секторни политики на областно ниво

Valid

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

4

18,2

18,2

18,2

18
22

81,8
100,0

81,8
100,0

100,0

По-скоро съм
съгласен
Напълно съм съгласен
Total

Последният

етап

от

процеса

на

управление

е

свързан

с

упражняването на контрол. Преобладаващото мнение сред анкетираните
областни управители е, че е необходимо разширяване на техните
правомощия за непосредствен контрол върху дейността на териториалните
звена

(77,3%),

като

контролните

функции

трябва

да

включват

задължението за периодична отчетност на териториалните звена пред
областния управител (81,8%).
Фиг. 4

Контрол на прилагането на СП

90,00%

85,70%
77,30%

60,00%

22,70%
14,30%

30,00%

0,00%
Напълно съгласен

По-скоро съгласен

Разширяв ане на прав омощията за конт рол
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Периодична отчетност на ТЗ пред ОУ

Как се осъществява процесът на съгласуване и координиране
действията на различните администрации на областно ниво?
Преобладаващата част от консултативните органи на областно ниво
са създадени по силата на нормативни актове, които предвиждат
координиране

на

действията

на

територията

на

областите

под

ръководството на областния управител. Конкретният акт с които се
формира всеки един такъв орган и неговият персонален състав е заповед на
областния управител. В допълнение към това са идентифицирани различни
практики за създаване на консултативни органи за изпълнение на секторни
стратегии (9,1%) и граждански инициативи (4,5%) в някои областни
администрации.
Фиг. 5

Създаване на консултативни органи
Нормативен
акт
91%

Заповед на
ОУ
9%

Някои от нормативните актове определят и вида на консултативния
орган (напр. Областен съвет за развитие, Постоянна областна комисия за
защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи и др.), други
просто предвиждат възможност за създаване на такъв орган като
10

конкретната му форма и название се определят с акта на създаването му.
Това

е

причината

поради

която

се

наблюдават

разнообразни

организационни форми за координация, с различни наименования и обхват
на

дейността

и

състава.

На

практика

се

срещат

множество

неформализирани механизми за съгласуване и взаимодействие, които
постигат ефекта на координацията с по-гъвкави механизми, експертен
състав и организационни разходи. Най-широко прилагани са областните
комисии (25%) и областните съвети (20%). На следващо място по честота
на използване са посочени двустранните работни срещи и неформалните
срещи с ръководителите на териториалните звена (16%). След тях следват
многостранните работни срещи (12%) и експертните работни групи (11%).
Тези резултати ни показват, че нормативно фиксираните механизми за
координация намират най-широко приложение, а по-гъвкавите форми се
използват в по-тесен обхват и за оперативното съгласуване действията на
различните администрации.
Фиг. 6
Форми на координация

Неформални
срещи с
ръководителите на
тер.звена
16%

Областна
(консултативна)
комисия
25%

Експертни работни
групи
11%
Многостранни
работни срещи
12%

Двустранни
работни срещи
16%
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Областен
(консултативен)
съвет
20%

Съгласуваното прилагане на различните секторни политики на
областно ниво е допринесло за разпространението на специфични форми
на взаимодействие, които областните управители определят като добри
практики. Сред тях най-голям е делът на периодичните срещи (38%),
оперативките (15%) и срещите при проблеми (15%). Другите форми, като
периодични отчети, стратегически и съвместни инициативи и добрите
лични взаимоотношения съставляват по отделно дялове от 8%. Всички
посочени добри практики имат отличителна характеристика, че не са
структурирани форми на взаимодействие и координация. Това е индикатор
за използвания частичен подход при управлението, отсъствие на
установени канали на взаимодействие и комплексност при формулирането
и реализирането на политики. Потвърждение на тази теза е значителният
дял (15%) на срещите по повод на конкретни проблеми, което е реактивен,
а не превантивен инструмент. Същностна характеристика на изработването
и прилагането на политики е реализацията на адекватната на общественото
състояние прогноза за развитие, което изключва краткосрочния и кризисен
подход на управление.

Фиг. 7

Специфични форми на взаимодействие - добри практики

периодични отчети
8%

оператив ки
15%

лични
в заимоотношения
8%

периодични срещи
38%

съв местни инициатив и
8%
стратег. инициатив и
срещи при проблеми
8%
15%
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Анкетираните бяха помолени да посочат кои са областите на
взаимодействие между областната администрация и териториалните звена,
в които има ефективно взаимодействие и координация при осъществяване
на дейността им. Разпределението на резултатите е показано на графиката.
Фиг. 8
Области на дейност с ефективно взаимодействие
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

защита на населението

60,00%
54,90%

заетост

40,90%

транспорт

31,70%

здравеопазване

27,20%

образование

22,70%

земеделие

18,10%

обществен ред

18,10%

околна среда

13,60%

регионално развитие

9,10%

култура

9,10%

противодействие на корупцията

4,50%

граничен контрол

4,50%

приходна администрация

4,50%

малки и средни предприятия

4,50%

Дейността по защита на населението при бедствия и аварии е
безспорен лидер сред областите на успешна координация с 54,9%.
Следващите по успешност посочени области са свързани с координиране
действията при осъществяване на социалната политика по заетостта –
40,9% и утвърждаването на областните транспортни схеми – 31,7%.
Здравеопазването, образованието, земеделието и общественият ред
съставляват значителен дял от посочените области на ефективно
взаимодействие като отделно са с относителна тежест между 27 и 18
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процента.

Резултатите

от

това

разпределение

могат

да

бъдат

интерпретирани в две посоки. Първо, посочените сфери на управлението
концентрират в себе си голям обществен интерес, те са злободневни и
актуални, засягат всички граждани, отнасят се за трансформиращи се
обществени системи и са в предметната област на регулация и
осъществяване на повече от един държавен орган. При такива
предпоставки отговорното управление предполага засилена координация и
взаимодействие с цел постигане на реален резултат – разрешаване на
текущите задачи и полагане основите на дългосрочно стратегическо
управление. Второ, при тези области са установени работещи механизми за
координация и постигане на реален резултат.
Има

ли

в

действителност

такива

работещи

механизми

за

координация и от какъв вид са можем да установим като разгледаме
отговорите на въпроса кои са консултативните органи на територията на
областта, които работят най-ефективно.
Фиг. 9

Най-ефективно работещ консултативен орган
съвет по заетостта

77,30%

ПОКЗНБАК

45,40%

обл. съвет за развитие

36,30%

епизоотична комисия

27,20%

съвет за противод. на корупцията

18,20%

съвет по сигурност

13,60%

етнически и демогр.въпроси

9,10%

транспортни схеми

9,10%

условия на труд

9,00%

здравеопазване

4,50%

устройство на територията

4,50%

земеделие

4,50%

медиен съвет

4,50%
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Пряко зададеният въпрос за ефективно работещ консултативен орган
преподрежда резултатите на ефективните области на взаимодействие.
Такива са: Областните съвети по заетостта (77,3%), Постоянните областни
комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи
(45,4%), Областните съвети за развитие (36,3%), Областните епизоотични
комисии (27,2%) и т.н. Въпреки че проблеми за разрешаване има в много
области

на

управлението,

ефективно

работещи

консултативни

и

координиращи органи са тези, които са формирани на базата на разпоредби
в нормативен акт. Посочените като добри практики форми за координация
на дейностите и откроените сфери, в които има добро взаимодействие
потвърждават тезата, че администрацията работи в рамките на закона и
само нормативно разписаните правила са предпоставка за работещ и
ефективен механизъм за координация на комплексните секторни политики.
Неформалните механизми на взаимодействие с потенциала си за гъвкава и
оперативна намеса могат да се прилагат и да допълват действието на
институционализиран координиращ орган на секторните политики на
областно ниво.
Посочените като добре работещи консултативни органи са свиквани
на заседания най-често на два месеца (90,9%) или всяко тримесечие
(81,9%) и така се оформя оптималния модел на работа на такъв тип органи.
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Фиг. 10
Периодичност на заседанията
100,00%

90,90%
81,90%

80,00%
60,00%
36,30%

40,00%
20,00%

9,00%

4,50%

4,50%

дв а пъти
годишно

при
необходимост

0,00%
в сяка седмица в секи месец

в секи дв а
месеца

в сяко
тримесечие

Проблемът, който екипът си постави за изследване още на
предварителната фаза на изследването беше свързан с информационното и
ресурсното осигуряване на управленския и координационния процес. За
навременното и компетентно управленско решение са необходими
двустранни информационни потоци – от една страна, адекватна
информация за конкретната ситуация и състоянието на обществото и от
друга, прецизна информация за правната рамка, предприетите инициативи,
алтернативните

решения,

целесъобразност

и

законосъобразност

на

възможните разрешения. Координацията на дейността на териториалните
звена на централната администрация от областния управител изисква и
двустранни информационни потоци между посочените административни
органи. Анкетираните областни управители изразяват изключително
висока степан на съгласие относно необходимостта от разполагане с пълна,
изчерпателна и своевременна информация както за предприетите действия
(90,9%), така и за дадените указания и тълкувания от централните
административни органи на техните териториални поделения (95,5%).
Това само по себе си представлява проблем на практическата координация
на областно ниво.
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Табл. 3
Предоставяне на пълна, изчерпателна и своевременна информация за
предприетите действия и инициативи от органите на централната
изпълнителна власт

Valid

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

1

4,5

4,5

4,5

1

4,5

4,5

9,1

20
22

90,9
100,0

90,9
100,0

100,0

По-скоро не съм
съгласен
По-скоро съм
съгласен
Напълно съм съгласен
Total

Табл. 4
Уведомяване на областния управител за указанията и тълкуванията,
които се дават на териториалните звена от централните органи на
изпълнителната власт

Valid

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

1

4,5

4,5

4,5

21
22

95,5
100,0

95,5
100,0

100,0

По-скоро съм
съгласен
Напълно съм съгласен
Total

Въпреки, че голяма част от показаните на долната графика области
на дейност са посочени като области на ефективно сътрудничество по друг
от въпросите, то по отношение достатъчността на информацията няма
сфера на управлението и координацията в която тя да се явява достатъчна.
Най-силен е нейният недостиг в сектора земеделие (40,8%), социална
политика (22,6%) и общо изразеното мнение за недостиг на информация
във всички области на управлението (18,2%). Анкетираните са посочвали
както области на дейност, така и конкретен тип информация, която им е
необходима

за

цялостна

оценка

и

координация

на

политиките.

Разнообразието от области, както и натрупването на резултатите по много
от тях ни доказва, че на областно ниво съществува системен проблем с
количеството и качеството на разполагаемата от областните управители
информация за процесите на управление, координация и контрол на
секторните политики.
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Фиг. 11

Необходимост от повече информация
земеделие
социална политика
всички
транспорт
околна среда
здравеопазване
резултати от дейността
регионално развитие
инфо за проекти
приходи и финанси
админ.услуги
образование
стат. информация
вътрешни работи
защита на населението
защита на потребителите
стратегии и планове
функционални връзки

40,80%
22,60%
18,20%
18,10%
13,60%
13,60%
13,60%
13,60%
13,60%
13,50%
9,00%
9,00%
9,00%
4,50%
4,50%
4,50%
4,50%
4,50%

Разбивката по източници по източниците на информация ни показва,
че винаги и много често областните управители получават информация от
Министерския съвет и ресорните министерства, за разлика от другите
органи

на

изпълнителната

власт

при

които

получаването

и

не

получаването на информация е в съпоставими пропорции. Областните
администрации се захранват с информация и от органите на местното
самоуправление (86,4%), неправителствените организации (47,6%) и
пресата (85,7%). Самите областни администрации се явяват найнадеждният източник на информация наред с информацията от държавен
вестник

и

правно-информационните

системи.

От

гледна

точка

координацията на секторни политики на областно ниво интерес
представлява информацията, която се получава от ресорните министерства
и другите органи на изпълнителната власт. Субективната оценка на
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областните управители е показателна за това, че информационните потоци
от тези органи се насочват и се възприемат по различен начин – от “много
рядко” до “винаги”, което ни провокира да формулираме две възможни
хипотези. Първо, неизградена система за информационни връзки между
органите на централната власт и областните администрации и второ,
субективни фактори, които вторично повлияват на неефективността на
информационните канали.

Парламента
Президента
Министерския съвет
Ресорни министерства
Други органи на изпълнителната власт
Областната администрация
Държавен вестник/правноинформационни системи
Политически партии
Срещи на областните управители
Кметове от областта
Неправителствени организации
Срещи с граждани
Пресата (централна, местна)

Областните

управители

винаги много много никога
често рядко
в%
в%
в%
в%
13.6
9.1
72.7
4.5
5.3
21.1
68.4
5.3
40.9
50.0
9.1
19.0
71.4
9.5
15.8
36.8
47.4
64.7
29.4
5.9
63.6
36.4

съзнават

5.3
27.3
18.2
9.5
27.3
33.3

15.8
59.1
68.2
38.1
59.1
52.4

52.6
13.6
9.1
47.6
9.1
9.5

отговорността

си

26.3
4.5
4.8
4.5
4.8

при

координацията дейността на териториалните звена и в тази връзка ясно
заявяват необходимостта от разписване на координационен механизъм в
нормативен акт. Какъв да бъде този нормативен акт? Мненията се разделят
дали да бъде общ закон за областните управители (18,2%) или част от
Закона за администрацията или Закона за регионалното развитие (18,1%),
Устройствения правилник а областните администрации (18,2%) или в
устройствените правилници на регионалните структури.
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Фиг. 12
Необходимост от разписване на координационен механизъм в нормативен акт
20,00%
18,20%

15,00%

10,00%

18,20%

13,60%

13,60%

9,10%

4,50%

5,00%

4,50%

0,00%
Да

Закон

Подзаконов акт

Закон за
Закон за
администрацията регионалното
разв итие

Закон за
областните
управ ители

Устройств ен
прав илник на
коорд.съв ет

Констатации от изследването
♦

Споделено е мнението, че законодателството не предоставя на
областните управители достатъчно правомощия за управление и
координиране на секторните политики по места;

♦

По отделните секторни политики областните управители имат
правомощия в различни фази от процеса на прилагане на политики,
което на субективно ниво се схваща като липса на достатъчно
правомощия за координация и управление;

♦

Необходимо е разписването на механизъм и организационна
форма за координация в нормативен акт, което е задължително
условие за ефективно провеждане на секторните политики и
утвърждаване ролята на областния управител като орган, осигуряващ
20

координацията и съгласуването на националните и местните
интереси;
♦

Необходимо е изграждането на надеждна информационна
система между централните администрации, техните териториални
звена и областните администрации, което да подпомогне процеса на
координация и прилагане на политики на областно ниво.
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Приложение № 4

Съвети и комисии към областния управител и комисии, в които участват представители на областните
администрации
№

Наименование на
съвета / комисията
Епизоотични комисии

Акт за създаване
ЗАКОН ЗА
ВЕТЕРИНАРНО
МЕДИЦИНСКАТ
А ДЕЙНОСТ

Секторна
политика
ЗЕМЕДЕЛИЕ

Предмет на дейност
Постоянно действащи
епизоотични комисии за
прилагане на мерките по
здравеопазване на животните

Регионални (областни ЗАКОН ЗА
СОЦИАЛНА
1. приемат регионални
и общински) съвети по ЗДРАВОСЛОВНИ ПОЛИТИКА И програми за проучване и
условия на труд
И БЕЗОПАСНИ
ЗАЕТОСТ
разработване на проекти за
УСЛОВИЯ НА
оптимизиране на условията на
ТРУД
труд и ги представят на фонд
"Условия на труд" за
финансиране;
2. обсъждат състоянието на
дейността по осигуряването на
здравословни и безопасни
условия на труд в региона или
в отделни предприятия;
3. координират дейността на
териториалните органи по
контрола на условията на
труд;
4. оказват съдействие на
комитетите и групите по
условия на труд за решаване

състав
Областният управител,
определя със заповед
поименния състав на
комисията правилата за
работата й

Честота на
заседания
Областният
управител, определя
със заповед
правилата за
работата на
комисията

представители на
съществуващите
регионални съюзи или
организации на
представителните
организации на
работниците и
служителите и на
работодателите и от
равен на тях брой
представители на
областната
администрация или на
местните органи за
самоуправление.

1

Постоянни или
временни комисии по
заетостта, с решение
на областните съвети
за регионално
развитие

ЗАКОН ЗА
НАСЪРЧАВАНЕ
НА ЗАЕТОСТТА

на конкретни проблеми.
СОЦИАЛНА
политика по заетостта и
ПОЛИТИКА И обучението за придобиване на
ЗАЕТОСТ
професионална квалификация

Председател на
Комисията по заетостта
към областния съвет за
регионално развитие е
областният управител
или упълномощен от
него представител на
областната
администрация в
Комисията по заетост
при областния съвет за
регионално развитие се
включват
представители на:
1. областната
администрация и на
общините на
територията на
областта;
2. териториалните
поделения на
Агенцията по заетостта;
3. министерствата и
други държавни
институции;
4. областните
структури на
представителните
организации на
работодателите и
представителните

Правилникът за
устройството и
дейността на
Комисията по
заетостта се приема
от областните
съвети за
регионално
развитие

2

Съвети по сигурността

ЗАКОН ЗА
ОТБРАНАТА И
ВЪОРЪЖЕНИТЕ
СИЛИ

ПРАВОСЪДИ
ЕИ
ВЪТРЕШНИ
РАБОТИ

Провеждане на регионалната
политика по планиране и
подготовка за отбрана

Областни съвети за
развитие

ЗАКОН ЗА
РЕГИОНАЛН Областният съвет за развитие:
РЕГИОНАЛНОТО А ПОЛИТИКА 1. обсъжда и приема
РАЗВИТИЕ
областната стратегия за
развитие;
2. оценява инициативите на
общините и на юридически
лица с нестопанска цел,
свързани с областната
стратегия за развитие;
3. прави предложения за

организации на
работниците и
служителите;
5. отраслови и
браншови организации;
6. юридически лица с
нестопанска цел в
региона, чиято дейност
е свързана с
проблемите на
заетостта и обучението
за придобиване на
професионална
квалификация;
7. други териториални
структури.
Организацията на
дейността, функциите и
съставът на съветите по
сигурността се
определят с акт на
Министерския съвет
Председател на
областния съвет за
развитие е областният
управител, а негови
членове са кметовете на
общините в областта,
по един представител
на общинския съвет на
всяка община,
делегиран представител

Организацията и
дейността на
областните съвети
за развитие се
определя с
правилник, издаден
от министъра на
регионалното
развитие и
благоустройството

3

Областен експертен
ЗАКОН ЗА
съвет по устройство на УСТРОЙСТВО
територията
НА
ТЕРИТОРИЯТА
Областни съвети за
сътрудничество по
етническите и
демографските
въпроси

ПРАВИЛНИК ЗА
УСТРОЙСТВОТО
И ДЕЙНОСТТА
НА
НАЦИОНАЛНИЯ
СЪВЕТ ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТ

РЕГИОНАЛН
О РАЗВИТИЕ

сключване на споразумения за
сътрудничество с други
съседни области за
осъществяване на съвместни
дейности по регионалното
развитие;
4. обсъжда и съгласува
действията по осигуряване на
публичност и прозрачност на
планирането и
програмирането на
регионалното развитие на
територията на областта по
предложение на областния
управител
.....
подпомага областния
управител в изпълнението на
функциите му по Закона за
туризма
за изпълнение на функциите
на областния управител,
възложени му със ЗУТ

на регионалните
сдружения на
общините на
територията на
областта, делегиран
представител на
областните структури
на национално
представените
организации на
работодателите и на
работниците и
служителите

Областният управител
може да назначава
областен експертен
съвет по устройство на
територията
СОЦИАЛНА
Съветът:
Председател на
ПОЛИТИКА И 1. обсъжда и предлага проекти областния съвет е
ЗАЕТОСТ
на стратегии и програми в
областният управител
областта на демографското
или определен от него
развитие, както и на между
заместник областен
управител, а секретар
етническите отношения,
защитата на правата на лицата, на съвета е експерт в

Областните съвети
приемат свои
правилници, които
се утвърждават от
областните
управител

4

ВО ПО
ЕТНИЧЕСКИТЕ
И
ДЕМОГРАФСКИ
ТЕ ВЪПРОСИ
КЪМ
МИНИСТЕРСКИ
Я СЪВЕТ

Постоянни комисии за
защита на населението
при бедствия, аварии и
катастрофи

ПРАВИЛНИК ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯТ
А И ДЕЙНОСТТА
ПО
ПРЕДОТВРАТЯВ
АНЕ И
ЛИКВИДИРАНЕ
НА
ПОСЛЕДСТВИЯТ
А ПРИ
БЕДСТВИЯ,
АВАРИИ И

ПРАВОСЪДИ
ЕИ
ВЪТРЕШНИ
РАБОТИ (РЕД
И
СИГУРНОСТ,
КРИЗИ,
БЕДСТВИЯ И
АВАРИИ)

принадлежащи към етнически
малцинства, и тяхната
интеграция в обществото;
2. обсъжда и приема
становища по проекти на
законови и подзаконови
нормативни актове във връзка
с предмета на своята дейност;
3. обсъжда други въпроси,
свързани с демографските
процеси, както и с между
етническите отношения,
защитата на правата на
българските граждани,
принадлежащи към етнически
малцинства, и тяхната
интеграция в обществото;
4. обсъжда и приема решения
по текущи въпроси от взаимен
интерес за неговите членове
Постоянните комисии
подпомагат дейността на
областните управители в
цялостната им дейност за
изпълнение на техните
функции и задачи по защита
на населението и обектите от
националното стопанство в
областта и общината при
бедствия, аварии и
катастрофи.
1. анализират състоянието и

областната
администрация
Членове на областния
съвет са заместниккметовете, отговарящи
по етническите и
демографските въпроси
в общините на
територията на
областта и
представители на:
сдруженията на
български граждани,
принадлежащи към
етнически малцинства,
регистрирани по Закона
за юридическите лица с
нестопанска цел
Председател на
комисията е областният
управител. В състава се
включват началници на
управления (отдели) от
съответната
администрация,
началници на
поделения или
подчинени структури
на министерствата и
ведомствата от

5

КАТАСТРОФИ

областта, региона
готовността на съответните
изпълняващи функции
търговски дружества и
по защитата.
предприятията на еднолични
търговци за предотвратяване и
ликвидиране на последствията
от бедствия, аварии и
катастрофи в областите и
общините и разработват
програми, планове и мерки за
повишаване на тяхната
готовност; извадка от
програмите и плановете
изпращат в съответното
отраслово министерство или
ведомство;
2. организират и провеждат
превантивна дейност за
предотвратяване и намаляване
на вредните последствия от
бедствия, аварии и
катастрофи;
3. създават и поддържат в
готовност органи за
ръководство и формирования
за изпълнение на
мероприятията по защитата;
4. организират привеждането в
готовност на подчинените им
комисии, щабове и
формирования с цел проверка;
5. планират, организират,
ръководят, координират и

6

контролират предоставянето и
участието на формирования и
средства в спасителните и
неотложните аварийновъзстановителни работи;
6. събират информация за
възникналите бедствия, аварии
и катастрофи в областта и
общината и информират
постоянната комисия към
Министерския съвет и
застрашеното население за
създалата се обстановка, за
предприетите мерки за
ликвидиране на последствията
и за начините на поведение и
действие;
7. осигуряват и поддържат в
готовност средствата за
оповестяване, за колективна и
индивидуална защита на
населението от областта и
общината;
8. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2001 г.,
изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в
сила от 01.07.2006 г.)
осигуряват и поддържат
необходимата материална база
на органите и формированията
на Министерството на
държавната политика при
бедствия и аварии за

7

Съвети по лова към
регионалните

ЗАКОН ЗА ЛОВА ЗЕМЕДЕЛИЕ
И ОПАЗВАНЕ НА

осъществяване на функциите
им;
9. планират средства в
годишните си бюджети за
изпълнение на мероприятията
по защитата;
10. осъществяват контрол
върху дейността на
търговските дружества и
едноличните търговци и
предприемат мерки за
повишаване на тяхната
безопасност и за
санкциониране на
нарушителите; информация за
констатираните нередности, за
предприетите мерки и за
наложените санкции изпращат
в съответните отраслови
министерства и ведомства;
11. оказват помощ и контрол
по изпълнението на задачите
по защитата на населението и
обектите от националното
стопанство на територията на
областта, съответно на
общината;
12. подпомагат работата на
териториалните органи на
централните ведомства
За обсъждане на проблеми по
лова и опазване на дивеча

Председател на съвета
по лова е началникът на

8

управления на горите

ДИВЕЧА

Междуведомствен
експертен съвет

ЗАКОН ЗА
МОРСКИТЕ
ПРОСТРАНСТВА
, ВЪТРЕШНИТЕ
ВОДНИ
ПЪТИЩА И
ПРИСТАНИЩАТ
А НА
РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

ТРАНСПОРТ

приема генералния план за
развитие на пристанище за
обществен транспорт.

регионалното
управление на горите и
членове представители на
областната
администрация,
областната дирекция
"Полиция", районната
инспекция по опазване
на околната среда и
водите, ловните
сдружения и на други
заинтересувани
организации.
задължително се
включват
упълномощени
представители на
общините и областите
по местоположение на
пристанището за
обществен транспорт и
експерти от
Министерството на
финансите,
Министерството на
отбраната,
Министерството на
вътрешните работи и
Министерството на
околната среда и
водите

назначава се от
министъра на
транспорта и
министъра на
регионалното
развитие и
благоустройството

9

Съвет по осиновяване

СЕМЕЕН
КОДЕКС

съветът по осиновяване
определя за всяко дете от
регистъра в регионалната
дирекция за социално
подпомагане подходящ
осиновяващ съобразно
поредността на вписването му
в регистъра, неговите
качества, дали не е бил
определян за подходящ
осиновяващ на друго дете и не
е подал в срок молба за
осиновяване, както и другите
обстоятелства от значение за
осиновяването

състои от председател директорът на
съответната регионална
дирекция за социално
подпомагане, и членове
- ръководителят на
съответната
специализирана
институция, юрист,
определен от областния
управител, лекар,
определен от
териториалния орган по
здравеопазване,
педагог, определен от
регионалния
инспекторат по
образование, и
психолог, определен от
дирекция "Социално
подпомагане" по
постоянния адрес на
детето

10

