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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият заключителен доклад представя извършената работа и
постигнатите резултати от консултантския екип по проекта „Проучване и
регламентиране

на

процедурите

за

назначаване

на

ръководители

на

териториалните звена на централната изпълнителна власт” за периода юли –
октомври 2007 г. и е изготвен на основание Приложение № 3 към Договор №
МС-49 от 25.07.2007. Проектът е част от мерките по Стратегическа цел 2,
приоритет 1 на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация.
Основната цел на проекта е да допринесе за усъвършенстване на
подбора на ръководителите на териториалните звена на централната
изпълнителна власт и за утвърждаване на техния професионализъм.
Основните дейности, свързани с изпълнението на проекта, включват:
9 Изследване и анализ на нормативната уредба, свързана със
статута

на

ръководителите

на

териториалните

звена

на

централната изпълнителна власт
9 Проучване на практиката при назначаване на ръководители на
териториалните звена на централната изпълнителна власт
9 Разработване на предложения за изменения в нормативната
уредба
9 Организиране и провеждане на дискусионен форум за обсъждане
на

практиката

при

назначаване

на

ръководители

на

териториалните звена на централната изпълнителна власт и на
предложенията за изменения в нормативната уредба.
Предмет на изследването съгласно заданието са процедурите за
назначаване на ръководителите на териториални звена на централната
изпълнителна власт. Съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 1 и 2 от
Закона за администрацията, българската администрация е организирана в
дирекции, като дирекциите, които имат териториални звена, се наричат
главни

дирекции.

административните
администрация

на

Следователно
звена

в

главните

изпълнителната

звена”

„териториалните
дирекции

власт. В

този

на

са

централната

контекст

е

и

разпоредбата на чл.

31, ал. 2 от ЗА, съгласно която „ръководителите

на

звена

териториални

на

централната

администрация

на
2

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”. Съгласно чл. 38, ал. 2, т. 3 от ЗА териториалните
администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт, се
включват в обхвата на териториалната администрация на изпълнителната
власт.
С цел пълнота и изчерпателност при изпълнението на проекта, за да
може

да

бъде

разгледан

статутът,

както

на

ръководителите

на

териториалните звена, така и на териториалните администрации, екипът на
проекта възприе родовото понятие “териториални структури” съответно
“ръководители на териториални структури”.
Методите, използвани при изпълнението на проекта включват логически
и

системен

анализ

на

действащото

законодателство

за

статута

ръководителите на териториални структури към 15 октомври

на

2007 г. и

емпирично изследване на практиките за назначаване на такива длъжности.
Работите, които бяха извършени от консултантския екип през
периода, са следните:
1. Изследване на нормативната уредба, свързана със статута на
ръководителите на териториални структури с цел установяване на основните
характеристики на техния статут. Бяха проучени 59 нормативни акта от найразличен ранг – кодекси, закони, устройствени правилници. Въз основа на това
проучване беше събрана и обобщена информация за:
9 статута на териториалната структура (териториалното звено/
териториалното юридическо лице);
9 заеманата от ръководителя длъжност като позиция в Единния
класификатор на длъжностите в администрацията;
9 наличието на специфични изисквания за заемане на длъжността;
9 вида правоотношение (трудово или служебно);
9 органа

по

назначаване/работодателя

на

ръководителя

на

териториалната структура;
9 наличието на особености в процедурата по назначаване.
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2. Обобщаване и анализ на събраната информация от действащото
законодателство по отделните компоненти на статута на ръководителите на
териториални структури:
9 видове администрации, към които има териториални структури
9 вид на правоотношението на ръководителите на териториални
структури
9 наименования

на

длъжностите

на

ръководителите

на

териториални структури
9 условия за заемане на длъжностите на ръководителите на
териториални структури
9 процедура по назначаване
3. Изготвяне на въпросници за извършване на емпиричното проучване на
практиката при назначаване на ръководители на териториални структури. Чрез
подготвените въпроси в анкетите е събрана информация за броя на
проведените процедури за подбор на ръководители на териториални звена на
централната администрация през последните 3 години, за използваните
способи – конкурс или конкурентен подбор, за прилаганите писмени начини –
тест, писмена тема, концепция за стратегическо управление, практическа
задача. Зададени са и въпроси, с които се цели да бъде събрана информация
за качеството на направения подбор – напр. брой ръководители, освободени в
рамките на изпитателния срок.
4.Събиране и обработка на попълнените въпросници за функционален
анализ – общо 24 въпросника, съдържащи информация за 1387 териториални
структури.
5. Обобщаване и анализ на информацията от въпросниците по видове
правоотношения

в

зависимост

от

статута

на

ръководителите

на

териториалните структури относно основните компонентни на подбора при
назначаването:
9 начин на назначаване
9 най-често използвани писмени способи при конкурс
9 брой на въпроси при провеждане на конкурс чрез тест
9 оценяване на компетентностите при интервю
9 състав на конкурсната комисия
9 конкурси, завършили без назначения
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9 брой на прекратени правоотношения в рамките на изпитателния
срок
6. Разработване на първоначален проект за промени в нормативната
уредба, свързани с подбора на ръководителите на териториални структури,
които се базират на анализа на нормативната уредба и на резултатите от
проучването на практиките.
7.Организиране и провеждане на 15 октомври 2007г. на дискусионен
форум за обсъждане на практиката при назначаване на ръководители на
териториалните звена на централната изпълнителна власт, направените
изводи

и

предложения.

Във

форума

участваха

35

представители

на

Администрацията на Министерски съвет, на Министерството на държавната
администрация и административната реформа, на централни администрации,
към

които

има

създадени

териториални

структури

и

на

областни

администрации.
8. Подготовка на заключителен доклад за извършените дейности по
проекта.
Консултантският екип изказва своите благодарности на всички служители
от държавната администрация, които осигуриха необходимата информация и
организационна подкрепа, както и на участниците в дискусионния форум за
изказаните мнения.
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1. Правен анализ на статута на ръководителите
на териториални структури

1.1.

Териториални структури

За да бъде пълно изследван, статутът на ръководителите на териториални
структури трябва да бъде разгледан в неговата връзка със статута на тези
структури. За
Приложение

нуждите
№

1

на

анализа

нормативни

бяха

актове,

прегледани
в

които

е

цитираните

в

регламентирано

съществуването на териториални звена и на териториални юридически
лица.
1.1.1. Териториални звена
Въз основа на анализираната нормативна уредба можем да обобщим,
че

териториални

звена

съществуват

в

следните

административни

структури:
1. Министерство на държавната политика при бедствия и аварии
2. Министерство на земеделието и продоволствието
3. Министерство на правосъдието
4. Министерство на регионалното развитие и благоустройството
5. Министерство на труда и социалната политика
6. Държавна комисия по хазарта
7. Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
8. Комисия за защита на потребителите
9. Комисия за регулиране на съобщенията
10. Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност
11. Държавна агенция "Архиви"
12. Държавна агенция за закрила на детето
13. Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
14. Държавна агенция за бежанците
15. Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
16. Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
17. Национален статистически институт
18. Агенцията по заетостта
19. Агенция за социално подпомагане
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20. Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
21. Агенция „Митници”
22. Агенция за държавни вземания
23. Национална агенция за приходите
24. фонд "Републиканска пътна инфраструктура"
25. Агенция по вписванията
26. Централен регистър на особените залози
27. Агенция по геодезия, картография и кадастър
28. Дирекция за национален строителен контрол
29. Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на
отбраната"
30. Изпълнителна агенция "Борба с градушките"
31. Изпълнителна агенция по лозата и виното
32. Агенция по рибарство и аквакултури
33. Изпълнителна

агенция

по

селекция

и

репродукция

в

животновъдството
34. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
35. Изпълнителна агенция по хидромелиорации
36. Контролно-техническа инспекция
37. Национална ветеринарномедицинска служба
38. Национална служба за растителна защита
39. Национална служба за съвети в земеделието
40. Национална служба по зърното и фуражите
41. Главна дирекция "Автомобилна администрация"
42. Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”
43. Изпълнителна агенция "Морска администрация"
44. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
45. Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"
46. Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация"
47. Български институт по метрология
48. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия
49. Изпълнителна агенция по околна среда
50. Специална куриерска служба
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51. Държавен фонд "Земеделие"

Общо 51, от които:
5 - към
министерства

13 – към други

5 – към
комисии

15 – към
13 – към
държавни
изпълнителни
Съгласно нормативната уредба съществуващите териториални
агенции и
агенции
агенции
1.1.2. Териториални юридически лица ( по видове)
Съгласно

нормативната

уредба

съществуващите

териториални

юридически лица са:
1. Регионален инспекторат по образованието – 28 администрации
2. Регионален център по здравеопазване - 28 администрации
3. Регионална

инспекция

за

опазване

и

контрол

на

общественото

здраве - 28 администрации
4. Регионална

инспекция

по

околната

среда

и

водите

-

15

администрации
5. Басейнова дирекция - 4 администрации
6. дирекция "Национален парк" - 3 администрации
7. регионални управления на горите - 16 администрации
8. държавни лесничейства
9. дивечовъдни станции
10. дирекциите на природни паркове
11. специализирани

териториални

звена

за

защита

и

опазване

на

горите, за горски семеконтрол, за инвентаризация и устройство на
горския фонд, за научноизследователска и инженерно-внедрителска
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дейност, за изпълнение на плановете за управление на природните
паркове.

Общо 11, от които:
2 – към МЗ

1 – към МОН
5 – към ДАГ

3 – към МОСВ

Изследването
териториалните

показва,

че

юридически

за

звена

разлика
се

от

териториалните

създават

звена,

преобладаващо

към

министерства.
1.1.3. Регламентация на териториалните структури
1.1.3.1. Териториални звена
Налице е голямо видово разнообразие по отношение нормативните
актове, които регламентират териториалните звена.
Съществуването

на

териториалните

звена

на

Изпълнителната

агенция "Морска администрация" е уредено с Кодекса на търговското
корабоплаване, на териториалните дирекции на Националната агенция за
приходите - с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за
Националната агенция за приходите.
Със

специални

териториалните

закони

звена

са

на

уредени

редица

Изпълнителна

териториални

агенция

звена:

"Железопътна

администрация" (Закон за железопътния транспорт); териториалните звена
на

Главна

дирекция

Министерството
бедствия

и

на

"Национална

бедствията

аварии);

и

служба
авариите

териториалните

звена

защита"

"Гражданска
(Закон
на

за

защита

Главна

в
при

дирекция
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"Изпълнение на наказанията" в Министерството на правосъдието (Закон
за изпълнение на наказанията); териториалните звена на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър и териториалните звена на Агенцията
по вписванията (Закон за кадастъра и имотния регистър); териториалните
звена на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия (Закон за малките и средните предприятия); териториалните
звена

на

Изпълнителна

агенция

"Проучване

и

поддържане

на

река

Дунав" (Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата
Агенцията

на

по

териториалните

Република

заетостта
звена

България);

(Закон

на

за

Държавна

териториалните
насърчаване

агенция

звена

на

на

заетостта);

"Архиви"

(Закон

за

националния архивен фонд), териториалните звена на държавен фонд
за

„Земеделие”(Закон
териториалните

звена

подпомагане
на

на

земеделските

Специалната

куриерска

производители);

служба

(Закон

за

пощенските услуги); териториалните звена на Фонд "Републиканска пътна
инфраструктура"

(Закон

Държавната

комисия

регулиране

на

Изпълнителната

за

за

пътищата);

енергийно

водоснабдителните
агенция

по

и
и

териториалните
водно

регулиране

канализационните

рибарство

и

аквакултури

звена

на

(Закон

за

услуги);

на

(Закон

за

рибарството и аквакултурите); териториалните поделения на Агенцията за
социално

подпомагане

(Закон

за

социалното

подпомагане);

териториалните звена на Националния статистически институт (Закон за
статистиката); на Агенцията за държавни вземания (Закон за събиране
на държавните вземания); териториалните звена на Националната служба
по зърното и фуражите (Закон за съхранение и търговия със зърно);
териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците (Закон
за убежището и бежанците); териториалните звена на Националната
служба по зърното и фуражите (Закон за фуражите).
Спазвайки разпоредбите на Закона за администрацията, съгласно
който

структурата

на

конкретната

администрация

се

определя

в

Устройствения правилник, съществуването на териториалните звена на
останалите администрации е уредено в устройствените им правилници, с
правилниците за структурата, дейността и организацията на работата им
или в актовете за създаването им от Министерския съвет.
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Общо 51, от които:
29 - с
устройствен
правилник
20 - със
специални
закони
2 – с кодекси
1.1.3.2. Териториални юридически лица

Териториалните
регионалните

юридически лица

управления

на

са

създадени

горите,

със

държавните

закони:

лесничейства,

териториални звена за специализирани дейността в областта на горите и
Дирекциите

на

природни

инспекторати

по

регионалните

инспекции

паркове

образованието
по

-

околната

Закон
Закон
среда

за

горите;

за

народната

и

регионалните

водите,

просвета;

басейновите

дирекции и дирекциите на националните паркове - Закон за опазване на
околната

среда;

регионалните

инспекции

за

опазване

и

контрол

на

общественото здраве и регионалните центрове по здравеопазване - Закон
за здравето.

1.2.

Вид

на

правоотношението

на

ръководителите

на

териториални структури
Видът на правоотношението, по което се изпълняват длъжностите на
ръководителите на териториални структури, е предопределящ за цялостното
им правно положение и е от решаващо значение за способите за тяхното
назначаване.
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1.2.1. Ръководители на териториални звена
Член

13,

ал.3

от

Закона

за

администрацията

съдържа

забрана

ръководните длъжности в администрацията да се заемат по трудово
правоотношение. Поради това в преобладаващата част ръководителите на
териториалните звена

са държавни служители със статут по Закона за

държавния служител или по Закона за Министерството на вътрешните
работи. Те заемат длъжности по служебно правоотношение и техен орган
по назначаването е съответният министър, председател на държавна
агенция, председател на комисия или изпълнителен директор.
По силата на специални закони някои ръководители на териториални
звена

са

изключени

от

приложното

поле

на

статута на държавния

служител.
Съгласно чл. 13, ал. 1 и 2 от Закона за Националната агенция за
приходите

ръководителите и служителите в тази структура работят по

трудови правоотношения.
Аналогична

е

ситуацията

във

Фонд

„Републиканска

инфраструктура”. По силата на § 31, ал. 3 и 4 от

пътна

Закона за изменение

и допълнение на Закона за пътищата (обн. ДВ, бр. 64 от 8 Август 2006
г.) е отменен въведеният статут на държавния служител, като всички
служители във Фонда работят по Кодекса на труда.
Съгласно чл. 12, ал. 2 от Устройствения правилник на Държавен
фонд „Земеделие” ръководители и служители в администрацията също
работят само по трудови правоотношения.
По силата на чл.17, ал.3 от Правилника за устройството, дейността,
организацията на работа на Комисията за регулиране на съобщенията и
структурата на нейната администрация нейните служители работят по трудово
правоотношение.
Видът правоотношение на ръководителите на териториалните звена е
посочен в Приложение № 2.
1.2.2. Ръководители на териториални юридически лица
Поради факта, че териториалните юридически лица са администрации,
създадени със закон, които имат функции във връзка с осъществяването на
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изпълнителната власт (чл.19, ал.4, т.4 от Закона за администрацията), техните
ръководители се считат за органи на изпълнителната власт .
Ръководителите на териториалните юридически лица като органи на
изпълнителната власт по чл. 19а, ал. 1 от ЗА имат всички права по
трудово правоотношение. Техен орган по назначаването е министърът,
към

когото

са

системата

на

началниците

на

второстепенни

разпоредители

горите

по

орган

юридическите

с

бюджетни

назначаването

лица

е

на

председателят

кредити.

В

директорите

и

на

Държавната

агенция по горите.
Единствено

началниците

на

регионалните

инспекторати

по

образованието работят по служебно правоотношение и техен орган по
назначаването е министърът на образованието и науката, към когото са
второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.
Видът

правоотношение

на

ръководителите

на

териториалните

администрации е посочен в Приложение № 3.

1.3.

Наименования

на

длъжностите

на

ръководителите

на

длъжностите

на

ръководителите

на

териториални структури
Наименования

1.3.1.

на

териториални звена
Общата

правна

ръководителите

на

регламентация

териториалните

звена

относно
се

длъжностите

съдържа в

Закона

на
за

администрацията. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от закона,
дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и
лица, работещи по трудово правоотношение. Според функциите, които
изпълняват тези длъжности се делят на:
-

ръководни;

-

експертни;

-

технически.

Видно от разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Закона за държавния
служител ръководният служител ръководи административното звено и носи
отговорност за неговата работа.
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В

изпълнение

на

разпоредбите

на

Закона

за

администрацията

наименованията на ръководните длъжности са определени в Единния
класификатор на длъжностите в администрацията. В класификатора е
посочено и разпределението на ръководните длъжности в длъжностни
нива, с оглед техните задължения и отговорности и вида на звената, които
те ръководят.
Съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията
ръководните длъжности са:
- директор/ главен директор;
- началник на отдел;
- началник на сектор.
В

зависимост

от

статута

на

териториалните

звена

в

от

27

административните структури ръководителите заемат длъжност „директор”
(областна дирекция „Земеделие и гори”, дирекция „Гражданска защита”,
дирекция „Държавен архив”, дирекция „Регионална служба по заетостта”,
дирекция

„Бюро

подпомагане”,

труда”,

по

дирекция

регионална
инспекция

„Областна

дирекция
по

труда”,

за

социално

териториална

дирекция на НАП и др.)
В
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от

административните

структури

ръководителите

на

териториалните звена заемат длъжност „началник”. От началник на отдел
или началник на служба се ръководят : териториалните звена на главна
дирекция

„ГРАО”,

териториалните

звена

в

Главна

дирекция

"Водоснабдителни и канализационни услуги" на ДКЕВР, териториалните
звена

в

Главна

дирекция

"Контрол

на

съобщенията"

в

КРС,

териториалните звена в главна дирекция "Контрол по правата на детето"
в ДАЗД, регионалните отдели в Главна дирекция "Метрологичен надзор", в
Главна дирекция "Надзор на пазара", в Главна дирекция "Инспекция за
държавен
качеството

технически
на

надзор"

течните

и

горива"

в
в

Главна
ДАМТН,

дирекция
службите

"Контрол
по

на

геодезия,

картография и кадастър" на АГКК и общинските служби по земеделие и
гори.
В 5 от администрациите ръководителите на териториалните звена
заемат длъжност „началник на сектор”. От ръководители на тази длъжност
се ръководят : териториалните звена в Главна дирекция "Сортоизпитване"
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и в Главна дирекция "Апробация и семеконтрол" на Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол; регионалните служби в
Главна дирекция "Регистрация, контрол и правоспособност за работа с
техниката" на Контролно-техническата инспекция, териториалните звена
"Областни служби за съвети в земеделието" на Националната служба за
съвети

в

земеделието,

териториалните

звена

в

Главна

"Пренасяне и защита на класифицираната информация"

дирекция

на Специалната

куриерска служба.
Териториалните

звена

на

Главна

дирекция

„Изпълнение

на

наказанията” и главна дирекция „Охрана” се ръководят от началници –
началник

на

пробационна

затвор,
служба

началник
и

т.н,

на

поради

следствен

арест,

което

бихме

не

началник
могли

да

на
ги

идентифицираме нито с началник на отдел, нито с началник на сектор.
Областните поделения на Държавен фонд „Земеделие” се ръководят
от „ръководител на областно поделение”, а териториалните разплащателни
агенции се оглавяват от служители на длъжност „главен експерт”.
В териториалните звена на 7 от административните структури се
работи на екипен принцип, без да има служител на ръководна длъжност,
като дейността се ръководи от най-старшият по длъжност. Причината за
това е недостатъчният брой служители, за да може да се обособи
административно

звено,

спазвайки

изискванията

на

Наредбата

за

прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията.
Като

пример

посочени

–

за

такава

Агенцията

организация
за

на

насърчаване

дейността
на

могат

малките

и

да

бъдат

средните

предприятия, Държавната комисия по хазарта, Агенцията по вписванията
по отношение на службите по регистрация в Главна дирекция "Търговски
регистър и регистър БУЛСТАТ".
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Общо 61, от които:
27 – директор
18 – началник

5 – началник
на сектор

Посочените
териториални

структури

звена

(51),

са

повече

тъй

като

от
в

8 – екипен
принцип
3- други

изброените

администрации

някои

тях

от

с

съществуват

териториални звена в рамките не само на една главна дирекция.
Длъжностите на ръководителите на териториалните звена са посочени
в Приложение № 2.

1.3.2.

Наименования

на

длъжностите

на

ръководителите

на

териториални юридически лица
Информацията

за

длъжностните

позиции,

които

заемат

ръководителите на териториалните юридически лица, се съдържа

в

нормативните актове, по силата на които са създадени тези териториални
структури.
В преобладаващата си част ръководителите са „директори” (на
регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве,
на регионалните инспекции по околната среда и водите, на регионалните
центрове по здравеопазване, на басейновите дирекции).
Ръководителите на регионалните инспекторати по образованието и
на регионалните управления по горите са „началници”.
Длъжностите на ръководителите на териториалните администрации
са посочени в Приложение № 3.
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1.4. Условия за заемане на длъжностите на ръководителите на
териториални структури
Условията за назначаване на ръководителите на териториални структури
могат да бъдат класифицирани в две групи:
- изисквания за заемане на длъжността
-пречки за заемане на длъжността.
1.4.1. Условия за заемане на длъжностите на ръководителите на
териториални звена
1.4.1.1. Общи изисквания
По отношение на ръководителите на териториалните звена основните
изисквания са установени в двата общи закона - Закона за държавния
служител и Закона за администрацията.
Тъй като

ръководителите

на

териториалните

звена

са

държавни

служители, за да бъде назначено едно лице за ръководител, то трябва
да отговаря на изискванията на чл.7, ал.1 от Закона за държавния служител:
- да е български гражданин;
- да е навършило пълнолетие;
- да не е поставено под запрещение;
- да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на
лишаване от свобода;
-

да

не

е

лишено

по

съответния

ред

от

правото

да

заема

определена длъжност.
Също така по силата на чл.7, ал.3 от Закона за държавния служител
ръководителите

на

териториални

звена

трябва

да

притежават

висше

образование. Конкретните изисквания в зависимост от нивото на заеманата
длъжност, свързани с „минимална степен на завършено образование” и
„минимален професионален опит”, са установени в Единния класификатор на
длъжностите в администрацията, както следва:
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Наименование на длъжността

образователна

ранг

степен

за

заемане на

опит

за

заемане

на

длъжността

заемане

на

за

длъжността

Директор

на

дирекция

длъжността

V старши

8 години

І младши

7 години

ІІ младши

6 години

ІІ младши

6 години

Началник на сектор във второ бакалавър

ІІІ

5 години

ниво администрации,

младши

министерство и в

в магистър

професионален

първо ниво

А4 администрации,
директор

на

регионална

митническа дирекция
Директор на дирекция във второ магистър
ниво администрация,
началник на митница,
директор
А5

на

териториално

статистическо бюро
Началник

на

министерство

и

в

отдел

в

първо

ниво

администрации,
началник

на

регионален

инспекторат по образованието
Началник на отдел във второ магистър
ниво администрации,
А6 началник

на

регионална

дирекция

за

национален

строителен контрол
Началник

на

А6 министерство

и

сектор
в

първо

в бакалавър
ниво

администрации

А7 началник на митническо бюро;
началник на общинска служба
по земеделие и гори
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1.4.1.2. Изисквания за назначаване по специални закони
Съгласно чл. 9, ал. 4, т. 1 от Закона за Националната агенция за приходите
ръководителите на териториални звена трябва да отговарят на специфичните
изисквания за заемане на съответната длъжност, определени със заповед
на изпълнителния директор.
По отношение на ръководителите на териториалните звена на Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията”, Главна дирекция „Охрана” и на
Специалната

куриерска

служба

е

налице

изискване

за

физическа

и

психологическа пригодност, тъй като техните служебни правоотношения
възникват съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи.
Специфичните изисквания за психо-физическа годност и професионална
подготовка се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.
На такива длъжности могат да бъдат назначавани пълнолетни лица, но
само с българско гражданство. С оглед структурите, в които работят, те
не само не трябва да са осъждани за умишлено престъпление от общ
характер, но е посочено, че не се зачита последвалата реабилитация,
както и да не са освободени от наказателна отговорност за извършено
умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно
наказание

по

привлечени

и

чл.
като

78а

от

Наказателния

обвиняеми

за

кодекс;

умишлено

не

следва

престъпление

да
от

са
общ

характер.
За

директорите

на

териториалните

дирекции

на

Комисията

за

отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна
дейност е въведено изискване за висше „юридическо” или „икономическо”
образование.
Наличието на специфични изисквания за заемане на длъжността е
посочено в Приложение № 2.
Съгласно
служители

в

Наредбата
хода

на

за

провеждане

конкурсната

на

процедура

конкурсите
се

за

държавни

преценява

и

дали

кандидатите отговарят на допълнителните изисквания, определени въз
основа на компетентностите, които са необходими за длъжностите в
администрацията. Такива изисквания към ръководните длъжности

могат

да бъдат:
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Управленска компетентност (способност за формиране на цели,
пътища

за

тяхното

постигане

и

очаквани

резултати;

умения

за

разпределение на задачите в работната група; способност за мотивиране
и развитие на членовете на екипа);
Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни
актове (разбиране

и

ползване

на

основните

нормативни

актове

при

изпълнение на задачите в рамките на тази длъжност; познаване на
стратегията и целите на администрацията и на съответното структурно
звено);
Организационна

компетентност

за

(способност

планиране

и

организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни
задачи, разработване на алтернативни решения и подбор на оптималното
от тях на базата на разполагаемите ресурси и срокове);
Комуникационна компетентност (умения за изготвяне на доклади и
други

документи,

които

правилно

отразяват

ситуацията

и

са

в

съответствие с правилата за разработване на основни писмени документи,
способност за ефективно устно изразяване пред групи);
Компетентност за работа с потребители (познаване на основните
групи потребители на дейността, която се осъществява в рамките на тази
длъжност, способност да се обясняват сложни решения и правата на
потребителите ясно и непредубедено);
Компютърна
продукти,

които

компетентност
се

използват

в

(познаване
процеса

на

на

основните

работа

в

софтуерни
рамките

на

длъжността);
1.4.1.3. Общи пречки за назначаване
За ръководителите на териториалните звена важат посочените в чл.7,
ал.2 от Закона за държавния служител абсолютни пречки при назначаване.
Едно лице не може да бъде назначено за ръководител, ако:
-

би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол

със съпруг или съпруга, роднина по права линия без ограничения, по
съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до
четвърта степен включително;
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-

е

едноличен

търговско дружество,

търговец,

неограничено

отговорен

управител

или изпълнителен

съдружник

в

член на търговско

дружество, търговски пълномощник, търговски представител (прокурист),
ликвидатор или синдик;
-

е народен представител;

- заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
- работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във
висше училище.
1.4.1.4. Пречки за назначаване по специални закони
Съгласно чл.9, ал.4 от Закона за Националната агенция за приходите за
директори на териториалните дирекции не могат да се назначават лица, които:
- са еднолични търговци или съдружници в търговско дружество, без
значение ограничено или неограничено отговорни;
- извършват друга платена дейност, освен научна, преподавателска
или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му
права;
- са били членове на управителен или контролен орган на дружество,
прекратено

поради

несъстоятелност

през

последните

две

години,

предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността,
ако са останали неудовлетворени кредитори.
Различното в изискванията по отношение на митническите ръководители,
уредено в Закона за митниците е че:
- не могат да участват лично или чрез подставени лица в органите за
управление на търговски дружества, кооперации и други организации със
стопанска дейност;
- не могат да сключват допълнителни трудови договори освен като
сътрудници в научни институти и преподаватели в учебни заведения.
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1.4.2. Условия за заемане на длъжностите на ръководителите на
териториални юридически лица
1.4.2.1. Общи изисквания за заемане на длъжността
Предвид

обстоятелството,

че

ръководителите

на

териториални

юридически лица имат статут и вид на правоотношението като на органи на
изпълнителната власт, за тях важи разпоредбата на чл.19, ал.5 от Закона за
администрацията. Тя изисква лицата да:
- са български граждани;
- са с доказан професионален опит в съответната област;
- не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер,
освен ако са реабилитирани.
В общото законодателство по отношение на органите на изпълнителната
власт, за каквито се считат и ръководителите на териториални юридически
лица, няма изисквания за минимална степен на образование и за минимален
брой години професионален опит.
1.4.2.2. Изисквания за заемане на длъжността по специални закони
Специфични

изисквания

по

специални

закони

съществуват

по

отношение директорите на регионалните центрове по здравеопазване.
Изискването е за тригодишен стаж по специалностите "медицина" или
"дентална медицина". За директорите на регионалните инспекции за
опазване

и

специфично

контрол
изискване

на

общественото
-

здраве

също

е

образователно-квалификационна

въведено
степен

"магистър" по медицина, призната специалност и 5 години стаж по
специалността.
Съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията по
отношение на началниците на регионалните инспекторати по образованието,
които имат статут на държавни служители, са въведени изискванията за
магистърска степен на завършено образование, 7 години професионален опит
или 1 младши ранг.
Наличието на специфични изисквания за заемане на длъжността е
посочено в Приложение № 3.
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1.4.2.3. Общи пречки за заемане на длъжността
За несъвместимостите с позицията на ръководител на териториално
юридическо

лице

важат

правилата

на

чл.18,

ал.6

от

Закона

администрацията, съгласно който едноличните органи не могат

за
да

извършват търговска дейност, да бъдат управители и да участват в
надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и
кооперации

за

времето

на

заемане

на

съответната

длъжност,

с

изключение на търговските дружества с държавно или общинско участие
в капитала.
1.5. Процедура по назначаване
Процедурата по назначаването на ръководителите на териториални
структури е част от техния правен статут. Поради това различията в статута, на
ниво общо законодателство, неминуемо намират отражение в способите за
назначаване.
1.5.1. Ръководители на териториални звена, които имат статут на
държавни служители
Общата
ръководителите

регламентация
на

на

териториални

процедурите

за

назначаване

звена, които имат статут на

на

държавни

служители, се съдържа в Закона за държавния служител. Тя предвижда
следните способи за назначаване:
1.5.1.1. Конкурс
В случаите, когато лицата се назначават на ръководната длъжност за
първи път като държавни служители, тяхното назначаване задължително се
предхожда от конкурс (чл. 10, ал. 1 от ЗДСл). Спазвайки изискванията на закона
в конкурсната

комисия

задължително

като членове

трябва

да

бъдат

определени главният директор, служител с юридическо образование и
служител от звеното по управление на човешките ресурси. Конкурсът се
провежда по начина, определен от органа по назначаването в заповедта за
обявяване на конкурса.
За ръководителите на териториалните звена - държавни служители по
Закона за Министерството на вътрешните работи

също

е

предвидена

конкурсна процедура при назначаване (чл. 180 и следващите от ЗМВР).
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1.5.1.2. Конкурентен подбор
Съгласно чл. 36, ал. 2 от ЗДСл държавен служител от съответното
териториално звено може да бъде назначен за ръководител на това звено
след повишаване в длъжност по реда на

конкурентния подбор. Тази

процедура е подробно уредена в Наредбата за условията и реда за
атестиране на служителите в държавната администрация. За повишаване в
длъжност чрез конкурентен подбор могат да бъдат предлагани служители,
които отговарят на условията за заемане на по-високата длъжност и:
- имат оценка от последното атестиране 1 "Изключително изпълнение"
или 2 "Изпълнението е над изискванията", или
- имат оценка от последното атестиране 3 "Изпълнението отговаря на
изискванията" и притежават по-висок от минимално изискуемия ранг за повисоката длъжност.
Отчитайки спецификата на териториалните звена, в чл. 35, ал. 2 от
наредбата изрично е отразено, че в администрациите с териториални звена
конкурентният

подбор

може

да

се

ограничава

в

рамките

на

териториалното звено.
По отношение на ръководителите на териториалните звена - държавни
служители

по

ЗМВР също е предвидена конкуренция при израстване в

кариерата. Видно

от

професионалната

кариера

на

държавния

израстване

в

следващата

последователно

разпоредбата

на

чл.

189,

ал.

служител
категория

се

1

от

ЗМВР

основава

чрез

конкурс

на
и

преминаване на съответна професионална подготовка.
1.5.1.3. Мобилност
Служител от друга административна структура, който отговаря на
изискванията за заемане на длъжността на ръководителя на териториалното
звено и се е споразумял с ръководителите на изпращащата и приемащата
администрации може да заеме длъжността по реда на чл. 81а и 81б от
Закона за държавния служител.
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1.5.2.

Ръководители

на

териториални

звена, които работят по

трудово правоотношение
При

назначаването

на

ръководителите

на

териториални

звена,

заемащи тези длъжности по трудово правоотношение, не е предвиден
задължителен

конкурс.

Също

така

спрямо

тях

са

неприложими

и

способите за конкурентен подбор и мобилност. Както беше посочено по-горе
такъв статут имат директорите на териториалните дирекции на Националната
агенция по приходите, ръководителите на териториални звена във Фонд
“Републиканска пътна инфраструктура” и в Държавен фонд “Земеделие”.
1.5.3. Ръководители на териториални юридически лица
Общата

нормативна

уредба,

която

се

съдържа

в

Закона

за

администрацията, не предвижда стриктни правила относно способите за
назначаването на ръководителите на териториални юридически лица. Тъй като
техният статут е на лица, работещи по трудово правоотношение, конкурсът не е
задължителен, а механизмите на конкурентния подбор и мобилността не
намират приложение.
Началниците на регионалните инспекторати по образованието, които
са със статут на държавни служители,

се назначават

въз основа на

конкурс и се освобождават от министъра на образованието и науката. По
отношение на тези длъжности са приложими процедурите за мобилност и за
конкурентен подбор.
В

Закона

за

здравето

са

предвидени

задължителни

конкурсни

процедури при назначаване на директорите на регионалните центрове по
здравеопазване (чл. 9, ал. 1) и на регионалните инспекции по опазване и
контрол на общественото здраве (чл. 16, ал. 1), въпреки че тези длъжности
не се заемат по служебно правоотношение .
1.6. Обобщени изводи
Въз основа на направения анализ на нормативната уредба, свързана с
териториалните структури и статута на техните ръководители, могат да бъдат
направени следните изводи:
9 Липсват единни критерии за създаването на териториални звена в
състава на главни дирекции в централните администрации. Израз
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на това е наличието на териториални звена към министерства и
държавни агенции, които са ангажирани с разработването на
политики и на такива към агенции и изпълнителни агенции, които
са

ориентирани

предимно

към

предоставянето

на

административни услуги.
9 Макар, че териториалните юридически лица са създадени само
към централни администрации, ангажирани с разработване на
политики – министерства и държавни агенции, техните функции са
изключително разнородни.
9 При правната регламентация на териториалните звена и на
териториалните

юридически лица липсва унифициран подход.

Техният статут е уреден в нормативни актове от различна
степен

кодекси,

–

закони,

постановления,

устройствени

правилници, правилници за организацията и дейността.
9 Поради липсата на нормативи за минимална численост на
главните дирекции (чл.12, ал.1, т.7 от Наредбата за прилагане на
ЕКДА) юридически съществуват териториални звена, които поради
малката си численост нямат ръководители.
9 Видът на правоотношението на ръководителите на териториални
структури е различен в зависимост от статута на тези структури.
Общата тенденция е ръководителите на териториални звена да
работят по служебно правоотношение, а ръководителите на
териториални

юридически

лица

да

работят

по

трудово

правоотношение.
9 По силата на специалните закони се дерогира разпоредбата
на общия закон - чл. 13, ал. 3 от Закона за администрацията,
че лице, заемащо ръководна длъжност в администрацията, не
може

да

я

осъществява

по

трудово

правоотношение.

На

ръководни длъжности в териториалните звена продължават да
работят

ръководители

по

трудов

договор,

което

нарушава

неоснователно общия принцип.
9 Наименованията

на

длъжностите

на

ръководителите

на

териториални звена са различни в зависимост от статута на
звеното

–

дирекция,

отдел

или

сектор.

Въпреки,

че

в
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преобладаващия брой случай се използват наименования на
ръководни длъжности по Единния класификатор на длъжностите в
администрацията, по този въпрос също има немотивирани
изключения.
9 Липсва унифициран подход по отношение на наименованията на
длъжностите на ръководителите на териториални юридически
лица. Макар че ръководените от тях администрации (с изключение
на басейновите дирекции) нямат наименования като на вътрешно
административно звено (дирекция, отдел, сектор), преобладава
длъжността “директор”.
9 Изискванията за заемане на длъжностите за ръководител на
териториално звено са съобразени със Закона за държавния
служител

и

Единния

класификатор

на

длъжностите

в

администрацията. Те включват общи изисквания, свързани с
личния статус на лицата, както и специални изисквания, свързани
със степен на висше образование и години професионален опит.
Само за

директорите

на

териториалните

дирекции

на

Комисията за отнемане в полза на държавата на имущество,
придобито от престъпна дейност е въведено изискване за
специалност на висшето образование.
9 Пречките за назначаване на длъжностите за ръководител на
териториално звено са по модела на Закона за държавния
служител.

Различия,

продиктувани

от

спецификата

на

изпълняваните функции, има в Закона за Националната агенция за
приходите и в Закона за митниците.
9 Изискванията за заемане на длъжностите за ръководител на
териториално юридическо лице следват модела на Закона за
администрацията по отношение на органите на изпълнителната
власт. Общата тенденция се изразява в липсва на изисквания за
минимална степен на образование, както и за определени години
професионален опит.
9 Пречките

за заемане на длъжностите за ръководител на

териториално юридическо лице са съобразно общия режим на
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несъвместимостите на органите на власт, посочени в чл.18, ал.6 от
Закона за администрацията.
9 Процедурите за назначаване на ръководителите на териториални
звена, които са държавни служители включват способите конкурс,
конкурентен подбор и мобилност. Чрез тях се реализират
принципите за конкуренция при влизане в администрацията и за
кариерно развитие на държавните служители. Тези способи са
неприложими за ръководителите на териториални звена, които по
силата на специални закони работят по трудово правоотношение.
9 Способите за назначаване на ръководители на териториални
юридически лица не са детайлно уредени. По силата на Закона за
здравето е предвиден задължителен конкурс при назначаване на
директорите на регионалните центрове по здравеопазване и
на

регионалните

инспекции

по

опазване

и

контрол

на

общественото здраве.

28

2. Проучване на практиките при назначаване на ръководители на
териториалните звена на централната изпълнителна власт
Заданието на проекта предвиждаше проучване на съществуващите
практики за назначаване на ръководителите на териториални структури след
проведен правен анализ на нормативната уредба. За целите на емпиричното
изследване от съществено значение бяха констатираните зависимости за броя
на администрациите, които имат териториални структури и общия им брой,
техния правен статут и вида на правоотношението на ръководителите им.
2.1. Метод, обхват и цел на изследването
Съществуващите два типа териториални структури – териториални звена
и териториални юридически лица, два вида правоотношения и различния
териториален обхват на териториалните структури, който в много от случаите е
различен от административното деление на области и общини, предопредели
типа на изследването да бъде осъществен чрез стандартизиран въпросник.
Предвид факта, че ръководителите на териториалните структури се
назначават от органа на власт, т.е. ръководителя на администрацията на чието
подчинение са, то въпросниците трябваше да бъдат попълнени от директорите
на дирекциите или началниците на отделите за управление на човешките
ресурси в централните администрации, които подготвят процедурите и
непосредствено участват при подбора на ръководителите на териториалните
администрации.

Допълнителен

аргумент,

за

да

бъдат

избрани

като

респонденти ръководителите на звената за управление на човешките ресурси
беше,

че

те

са

в

състояние

да

предоставят

информация

както

за

съществуващите към момента процедури, така и за минали периоди, които да
позволят да се изследват практиките и тенденциите.
Бяха идентифицирани 62 централни администрации с териториални
структури, като от тях 11 са със статут на териториални юридически лица и
трудово правоотношение на техните ръководители (изключение РИО). При
останалите 51 териториални звена преобладаващият вид правоотношение е
служебно. Поредният въпрос, който трябваше да бъде разрешен е дали
изследването да бъде изчерпателно или извадково и ако е извадково, то на
какъв принцип да бъде направена извадката. Водени от разбирането, че
преобладаващата част от ръководителите заемат длъжността си по служебно
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правоотношение и процедурата по подбора и назначаването е регламентирана
в Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители, избрахме
метод на изследване чрез представителна извадка, както по отношение броя на
администрациите, така и по отношение на броя на териториалните структури.
Тъй като ръководителите на териториалните структури, заемащи длъжността
си по трудово правоотношение, са концентрирани предимно в групата на
териториалните юридически лица, то тази група бе обхваната изцяло от
изработената извадка. Като резултат, получихме двустепенна извадка, която
обхващаше:
•

администрации – 24 от всички 62 администрации с териториални

структури – (38,7%) и
•

брой териториални структури – 1387 от 1620, т.е. 86%.

При реализацията на изследването се получи възвръщаемост по
отношение на администрациите от 92% и териториалните структури – 97%,
което ни дава основание да считаме, че констатираните зависимости и
тенденции са общовалидни като практики за назначаване на ръководителите
на териториалните звена в рамките на цялата администрация при отчитане на
статистическа грешка от 5%.
За изпълнение целите на заданието специално беше разработен
въпросник (Приложение №4), който се състоеше от две обособени части – за
набиране на първична информация за начините на назначаване по служебно и
трудово правоотношение. Преобладаващата част от въпросите бяха от
затворен тип, като само за отделни въпроси се изискваше самостоятелно
формулиране на отговори. Структурата на въпросника следваше логиката на
процеса на подбор, начините на провеждане на конкурса, конкуренцията сред
кандидатите, назначенията, конкурсните комисии, успешността на подбора,
начините на назначаване. Събрана бе и информация за общия брой щатни
длъжности за ръководителите на териториалните структури, незаетите
длъжности, проведените конкурси през изтеклия четиригодишен период за
двата вида правоотношения.
Детайлно разписаната процедура при подбора на държавните служители
провокира у нас хипотезите, че:
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•

Длъжността

на

ръководителите

на

териториални

звена

е

относително стабилна;
•

Най-разпространеният писмен начин за подбор на ръководителите

е разработването на концепция за стратегическо управление;
•

Регламентираната

конкурсна

процедура

е

предпоставка

за

привличане и кандидатстване за свободните позиции на лица извън
администрацията;
В отличие от регламентацията за заемане на длъжност като държавен
служител, назначаването по трудово правоотношение не е задължително
предхождано от провеждането на конкурс. Общата формулировка в Кодекса на
труда предоставя на конкретния работодател да определи начина на
провеждане на конкурса в случай, че се обяви конкурс за заемане на
длъжността. Ето защо, за нас представляваше интерес по какви процедури се
подбират кандидатите за ръководни позиции на териториалните структури по
трудово правоотношение, има ли предпочитан начин за подбор и откъде
администрацията черпи ресурс при заемането на тези длъжности.
Констатираните зависимости по отношение начина на назначаване на
ръководителите

на

териториалните

звена

ще

бъдат

разгледани

последователно за служебното и трудовото правоотношение.
2.2. Описание на изследваната съвкупност
Към изследваните 22 администрации се наблюдава голямо разнообразие
от териториални структури, както по брой, райониране и обхват, така и по
названия. По признака териториален обхват администрациите могат да бъдат
разделени на две групи. В първата попадат тези, които имат териториални
подразделения във всички областни центрове. Във втората група са
администрациите, чийто териториален обхват на структурите е окрупнен и
надхвърля границите на една област, като административно-териториална
единица. Това разделение на териториалните звена можем да наречем
едностепенно, защото районирането и действията на органите се ограничава
до областно ниво. Наблюдаваме и втори тип териториално подразделяне на
администрациите и то се отнася за тези, които имат структури на териториите
на общините. Това е двустепенно териториално подразделяне и за него е
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характерно,

че

общинските

поделения

са

обхванати

от

областните

териториални структури.
Разнообразието в названията на териториалните структури е много
пъстро. Срещат се названията дирекция, териториална дирекция, регионална
дирекция, регионално управление, териториална служба, териториално звено,
регионален отдел, областен отдел, отдел, служба и т.н. От тук произтича и
различието при наименуването на длъжностите на ръководителите на
териториалните звена като преобладаващата част са директори и началници
на отдели, в зависимост от конкретното название на териториалното звено.
Преобладаващата

част

от

изследваните

администрации

са

министерства, държавни и изпълнителни агенции и съответно органът по
назначаване/работодателят за ръководителите на териториалните звена е
ръководителят на тези администрации. Разпределението е показано на
графиката.
Орган по назначаването на РТЗ
Генерален
директор; 2
Началник; 1

Изпълнителен
директор; 8

Министър; 5

Председател
на ДА; 6

Респондентите бяха помолени да посочат общия брой на щатните
длъжности за ръководители на териториални структури, броя на тези, които са
определени за заемане по служебно и трудово правоотношение, както и общия
брой на незаетите длъжности. В изследваните 22 администрации има 1019
щатни длъжности за ръководители на териториални структури, като заеманите
по служебно към заеманите по трудово правоотношение е в съотношението ¾
към ¼. Това, което прави впечатление е, че незаетите длъжности по трудово
правоотношение са 9.8% от всички определени за заемане по Кодекса на
труда, за разлика от незаетите длъжности по служебно правоотношение, които
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съставляват 4.8% в рамките на своята група. За два пъти по-големия
относителен дял на незаетите позиции по трудово правоотношение може да
има

различни

обяснения

като

новосъздадени

териториални

структури,

временно изпълняващи длъжността, течащи към момента процедури по
назначаване, текучество на персонала или „нестабилност” на позицията,
некачествен подбор и т.н.
Щатни длъжности за ръководители на
териториални звена
1200
1019
1000
726

брой

800
600
400

293

200

35

29

0
Незаети
По трудов о
Незаети
Общ брой на По служебно
щатните прав оотношение длъжности поправ оотношение длъжности по
служебно
трудов о
длъжности за
прав оотношение
прав оотношение
ръков одители на
териториални
зв ена

Каква е динамиката при назначенията на длъжността ръководител на
териториална структура? Избраният период за изследване е от 2004 г. до
средата на 2007 г. Началото на периода е избрано поради обстоятелството, че
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители влиза в
сила от 23.01.2004 г. и провеждането на конкурси става задължително.
За целия изследван период има назначени 896 ръководители, като 674
са по реда на НПКДС, а 222 по реда на Кодекса на труда. Разпределението по
години

ни

показва

постоянен

брой

на

назначенията

по

служебно

правоотношение – 176, през първите две години и тенденция към нарастване
през 2006 г. до 184 назначения. Тази тенденция се запазва и се задълбочава,
защото към средата на 2007 г. вече имаме 138 нови назначения на държавни
служители като ръководители на териториални структури. Назначенията по
трудово

правоотношение

илюстрират

противоположна

тенденция.
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Назначенията през 2004 г. са 109, значително намаляват до 67 през 2005 г. и 43
през 2006 г., за да достигнат до относително малката величина 3 броя до
средата на 2007 г.
Назначени ръководители на териториални звена
1000
896
900
800
674

700

брой

600
500
400
285

300
200

243
176

227
141

138

109
67

100

222

184

176

43
3

0
през 2004 г.

през 2005 г.

през 2006 г.

Назначени РТЗ по НПКДС

до 30.06.2007 г.

Назначени РТЗ по КТ

2004 - 2007

Общо

Тези тенденции действат независимо една от друга и не можем да
твърдим, че намаляването на назначенията по трудово правоотношение е
поради промяна на статута на ръководителите по служебно правоотношение
поради

факта,

че

вида

на

правоотношението

за

ръководителите

на

териториалните структури е нормативно определен с акта на създаване на
съответната администрация. Възможно обяснение на този феномен може да се
потърси в стабилитета на самото правоотношение, овакантяването на
позициите и процесите на кариерно развитие и мобилността служителите.
2.3. Заемане на позицията ръководител на териториална структура
по служебно правоотношение
Насочваме интереса си към ръководителите на териториални звена към
момента и начина по който те са назначени на тази длъжност.
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Начин на назначаване на РТЗ по служебно
правоотношение
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прав оотношение при
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стату та

52% от всички заемащи длъжността ръководител на териториално звено,
към момента, са били назначени с конкурс по реда на НПКДС. Преизчислено
спрямо общия брой на назначените през периода 2004 – 2007 това
представлява 42%, които продължават да заемат позицията си за посочения
период. Това показва, че всеки втори ръководител на териториално звено е бил
назначен въз основа на конкурс и по този начин конкурсната процедура се
очертава като най-разпространения метод за подбор и назначаване за тези
позиции.
Вторият по разпространение начин за заемане на позицията е чрез
преминаване от служебно на трудово правоотношение при въвеждане статута
на държавния служител. 39% от настоящите ръководители на териториални
звена са олицетворение на приемствеността и професионализма в работата на
администрацията като промяната при тях е не в позицията, а трансформацията
на вида правоотношение.
Възможността за конкурентен подбор при заемането на свободна
позиция в рамките на администрацията е била използвана в 8% от настоящите
назначения, което е показател за наличие на вътрешни ресурси, както и за
готовността и пригодността на работещите в администрацията за поемане на
отговорностите на ръководител на териториална администрация.
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Сравнително новата норма от ЗДСл, която позволява на държавните
служители да заемат длъжност в друга администрация след писмено
споразумение с ръководителите на двете администрации, вече е намерила
приложение и 3-ма от настоящите ръководители на териториални звена заемат
позициите си вследствие на мобилност.
Възможността за обявяване на общ конкурс за няколко свободни
длъжности не се използва често от администрациите. По отношение позициите
на ръководителите на териториалните звена това е обяснимо, защото тези
позиции са уникални и когато те се овакантяват това са по-скоро единични
случаи. Въпреки това на места се наблюдава практиката за обявяване на общи
конкурси, което е показател за текучество и нестабилност на заеманата
позиция, както и за неуспешен подбор при назначаванията.
Използване на възможността за обявяване на общ
конкурс за РТЗ
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След като констатирахме зависимостта, че всеки втори ръководител на
териториално звено е бил назначен чрез конкурс, то интерес представлява как
се провеждат конкурсите и какви са най-често използваните начини за проверка
на качествата на кандидатите. Наредбата за провеждане на конкурсите за
държавните служители подробно е разписала етапите и възможните способи за
оценяване. Кои от тях са най-разпространени при конкурсите за РТЗ? Има ли
връзка между необходимите управленски компетентности и писмените начини
за тяхното установяване? По какви критерии конкурсната комисия преценява
ръководните умения на кандидата по време са интервюто?
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Като самостоятелен метод за провеждане на конкурс най-често (31.6%)
се използва писмената разработка по определена тематика. Посредством този
метод се оценяват знанията на кандидатите и техните възгледи по въпроси,
имащи отношение с изпълнението на длъжността. Два пъти по-рядко от
писмената разработка се използва начинът на оценка на кандидатите чрез
представяне на концепция за стратегическо управление –15.8%. Като
самостоятелен способ от писмената част на конкурсите много по-рядко се
използва практическият изпит, едва в 5.3% от случаите.
Най-често използван писмен начин за провеждане на
конкурс по НПКДС
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В някой от конкурсите се използва възможността за съчетаване на два от
писмените методи за оценка качествата на кандидатите и те са: тест и
разработване на концепция (10.5%) и тест и практически изпит (10.5%).
Значим дял от 26.3% заемат конкурсните процедури, които залагат на
тестовата форма за преценка качествата на кандидатите. Този факт е
тревожен, защото въпреки обективността на тестовете чрез тях се оценява
конкретното ниво на знанията, което по-скоро е подходяща форма за набиране
на експертен, а не ръководен състав. В потвърждение на тезата ни се явява
разпределението на средния брой въпроси в един тест. Най-често срещаната
практика е въпросите да бъдат или много малко на брой – 20 или поне 40, като
всеки десети тест е от 25 или 30 въпроса.
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Въпроси в теста
30

27,3

27,3

25

проценти

20

18,2

18,2

15
9,1

10
5
0

20 въпроса

25 въпроса

30 въпроса

40 въпроса

45 въпроса

Защо сред методите за подбор по-предпочитана е писмената разработка,
а не разработването на концепция за стратегическо управление? Един
възможен отговор се крие в детайлите на самата процедура. Писмената
разработка се проверява най-малко от двама членове на конкурсната комисия,
а представената концепция се оценява от всички нейни членове и кандидатите
също така защитават своите разработки пред комисията.
Следващият задължителен етап от конкурсната процедура е интервюто.
При него конкурсната комисия трябва да оцени всяка от компетентностите за
ръководната позиция, а именно: управленска компетентност; компетентност,
свързана с познаването на нормативни актове; комуникационна компетентност;
компетентност относно промените и управлението им; компетентност при
работа с потребители и компютърна компетентност. 38.9% от конкурсните
комисии

са

в

състояние

да

преценят

дали

кандидатите

притежават

необходимите качества по всяка от изброените компетенции като задават
средно по три въпроса. Наблюдават се и крайни случай при които или се
задава само по един въпрос (5.6%) на кандидатите или се навлиза в детайли и
се задават над пет въпроса по всяка от компетентностите.
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Оценяване на всяка от компетентностите при
интервю
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НПКДС предвижда съставът на конкурсните комисии да е от 3 до 7
членове. Най-разпространена е практиката техният състав да е от 5 членове
(27.8%), като администрациите са по-склонни да разширяват техния състав в
посока максималния брой (44.4%). В 27.8% от конкурсните комисии се включват
и външни за администрацията лица, които са специалисти в конкретни области
и администрацията се нуждае от техния експертен потенциал при обективната
преценка качествата на кандидатите при конкурсите. За други 72.2% от
администрациите няма необходимост от привличане на външни експерти, което
е показател за наличен експертен потенциал и синхронност между членовете
на конкурсните комисии.
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Състав на конкурсната комисия
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Включване на външни за администрацията лица като
членове на конкурсните комисии

Да 27,8%

Не 72,2%

Доколко е успешен изборът на конкурсните комисии? За да отговорим на
този въпрос трябва да разгледаме разпределението на отговорите на въпроса
колко от проведените конкурси за РТЗ са завършили без назначения. Изборът е
бил сполучлив в 44.4% от случаите, а в пет администрации по един конкурс е
приключил без назначаване. В някой от администрациите се наблюдават
повече от един неуспешни конкурса, като екстремалният случай е на Агенцията
за социално подпомагане, която не е успяла да подбере подходящи лица за 23
позиции на ръководители на териториални поделения. Възможно е да не са се
явили кандидати или явилите се да не са преминали успешно през всички фази
на конкурса. Съществува и възможността изискванията за заемане на
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длъжността да са били твърде високи и в по-малките населени места да няма
кандидати с подходящия профил.
Конкурси, завършили без назначение
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Индикатор за успешността на подбора е дали назначеният кандидат се
справя успешно със служебните си задължения и дали ако не е така органът по
назначаването е прекратил служебното му правоотношение в рамките на
едногодишния изпитателен срок. В две трети от случаите назначените
ръководители успешно са преминали изпитателния срок и се справят със
задълженията си. 16.6% от администрациите са се разделили с един от
новоназначените ръководители на териториални звена, а 11.1% са използвали
прекратяването на служебното правоотношение в рамките на едногодишния
срок като метод за освобождаване. Това е косвено потвърждение, че за една
трета от администрациите съществува проблем при подбора и назначаването
на ръководни позиции в териториалните им звена.
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Прекратяване на правоотношението на РТЗ
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2.4. Заемане на позицията ръководител на териториална структура
по трудово правоотношение
За разлика от разпоредбите на Закона за държавния служител, който
предвижда задължителен конкурс при заемане на длъжност по служебно
правоотношение, то в Кодекса на труда не е предвидена такава задължителна
разпоредба. Глава пета, раздел четвърти „Конкурс” регламентира единствено
възможността за неговото провеждане, като начинът за провеждане се
определя от конкретния работодател и той трябва да бъде оповестен чрез
публикуваната обява.
Конкурсът е задължителен само за длъжностите, които са определени за
заемане чрез конкурс в закон, в акт на Министерския съвет, на министър или
ръководител

на

друго

ведомство.

За

администрациите,

които

имат

териториални звена и позицията се заема по трудово правоотношение не е
предвидена изрична разпоредба, че конкурсът е задължителен. Ето защо, за
тези администрации при конкурсите има пълна свобода при избора на начина
на неговото провеждане съобразно спецификите на конкретните длъжности. От
съществено значение за администрациите, които подбират ръководителите на
териториалните си структури съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, е да
имат изработени и утвърдени обективни процедури за подбор, за да могат да
превъзмогнат непълнотата в нормативната уредба и да прилагат унифицирани
и обективни стандарти при подбора и назначаването.
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При

провеждане

на

конкурс

по

КТ

работодателят,

в

случая

ръководителят на администрацията, имат задължението да публикуват обявата
в централния или местния печат или друг подходящ начин. За 75% от
администрациите, провеждащи конкурси по КТ, подходящ начин е централен
ежедневник и интернет страницата на съответната администрация, а за 25%
подходящото разгласяване за вакантната позиция включва в допълнение и
местен ежедневник. Предвид факта, че позициите за ръководители на
териториални структури са локализирани в страната, то много по-успешен
начин

да

достигне

информацията

до

потенциалните

кандидати

е

разпространяването на информация чрез местните средства за масово
осведомяване, което би трябвало да бъде практика, дори да не е законово
изискване.
Публикуване на обява за конкурс за РТЗ по
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За периода 2004 – 2007 по трудово правоотношение са назначени 222
ръководители

на

териториални

структури,

като

тенденцията

при

тези

назначения е намаляваща, като през 2006 – 2007 г. чрез конкурс са назначени
46 ръководители.
Избраният начин за провеждане на конкурсите се състои от писмена част
и интервю. Респондентите не са конкретизирали в какво се състои писмения
изпит и това се отнася за 75% от проведените конкурси. При една четвърт от
конкурсите кандидати е трябвало да представят концепция и да събеседват с
конкурсната комисия.
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Начин на провеждане на конкурс за РТЗ по
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Забележимо е обстоятелството, че кандидатите са оценявани по два
различни способа и конкурсите не са сведени само до селекция по документи
или интервю. Разработването на концепция е един от начините за подбор при
конкурсите по служебно правоотношение. Въпреки, че това не е найразпространеният начин за подбор, то възприемането му от администрациите,
които провеждат конкурси по трудово правоотношение е ясен индикатор, че
добре разписаната процедура може да се прилага при подбора на кандидати за
ръководни позиции, независимо от вида правоотношението.
Кой се явява на конкурсите за РТЗ по трудово правоотношение и откъде
администрацията черпи кадрови ресурси?
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181 от назначените ръководители са били служители в системата на
същата администрация, което съставлява 87% от всички назначени на тези
позиции след конкурси. Това означава, че има изразена мобилност сред
служителите в системата на една администрация, както между отделните й
териториални структури, така и между централното. 10% от всички назначени
за ръководители са били служители в териториалната структура, която към
момента ръководят. Няма служители, които да са преминали на ръководна
позиция в администрация, различна от тази в която са работели. Едва 3% са
заемащите длъжността ръководител на териториална структура идват от
външни за администрацията сфери. По този начин се очертава една много
затворена и дори капсулирана картина по отношение източниците на човешки
ресурс за ръководни позиции в териториалните структури, които провеждат
конкурси по трудово правоотношение. Ето защо тези администрации винаги
публикуват обявите на своите интернет страници и рядко в местните
ежедневници.
Аналогично на конкурсните комисии за държавните служители и тук
наблюдаваме практиката за повече на брой членове в комисиите, което е
предпоставка за обективността на подбора.
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Конкурсна комисия за РТЗ по трудово
правоотношение
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Доколко е сполучлив подбора на комисиите, след като констатирахме, че
кандидатите са изцяло вътрешни за системата?
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80
70

66,7

проценти

60
50
40

33,3

33,3

33,3

30
16,6

20

11,1
5,6

10

0

0

0 пъти

1 път

2 пъти

Служебно правоотношение

3 пъти

Трудово правоотношение

Едва в една трета от назначенията подборът е бил добър и служителите
са

преминали

шестмесечния

правоотношението

им

изпитателен

безсрочно.

Една

срок,

трета

от

което

е

направило

администрациите

са

прекратили договорите на един служител в рамките на 6 месеца от
назначаването им, а за друга една трета се е разделила с по двама от
новоназначените служители като ръководители на териториални звена.
2.5. Обобщени изводи
Проведеното

изследване

за

съществуващите

практики

при

начина

на

назначаване на ръководителите на териториални структури показа, че:
9 По-голямата част от тези ръководители заемат длъжността си по
служебно правоотношение;
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9 Конкурсната процедура е най-разпространеният метод за подбор и
назначаване на ръководителите на териториални звена по
служебно правоотношение;
9 Конкурсната процедура е най-разпространеният метод за подбор и
назначаване на ръководителите на териториални звена по
служебно правоотношение;
9 Включването на външни за съответната администрация лица в
състава на конкурсните комисии при провеждане на конкурси за
ръководители по служебно правоотношение се използва рядко;
9 Като

самостоятелен

метод

за

провеждане

на

конкурс

за

ръководители по служебно правоотношение най-често се използва
писмената разработка по определена тематика;
9 Длъжността на ръководителите по служебно правоотношение е
относително по-стабилна от тази, която се заема по трудово
правоотношение;
9 Задължителният конкурс по НПКДС дава добри резултати - в две
трети

от

случаите

назначените

ръководители

успешно

са

преминали изпитателния срок и се справят със задълженията си;
9 При

ръководителите

по

трудово

правоотношение

освобождаването в рамките на 6-месечния изпитателен срок е почесто,

отколкото

при

ръководителите,

които

са

държавни

служители.
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3. Предложения за нормативни промени
Въз основа на направения анализ на нормативната уредба за статута на
ръководителите на териториални структури и на проведеното изследване на
практиките във връзка с назначаването на такива позиции и като се има
предвид целта на проекта да допринесе за усъвършенстване на подбора на
тези ръководители, предлагаме промени в следните основни направления:
9 Последователно прилагане на принципа на чл. 13, ал.3 от Закона
за администрацията ръководните длъжности в администрацията
да се заемат само по служебно правоотношение. Съображенията
за това са, че няма причина статутът на ръководителите на
териториални звена да бъде по-различен от този на останалите
ръководители на вътрешните структурни звена. Преминаването от
трудово на служебно правоотношение следва да се извърши по
реда на §36 от преходните и заключителни разпоредби на Закона
за изменение и допълнение на Закона за държавния служител
(обн., ДВ, бр. 24 от 2006г).
1. В Закона за пътищата се създава параграф в Преходните и заключителни
разпоредби със следното съдържание:
“ § В срок до 3 месеца след обнародването на закона в “Държавен вестник”
трудовите правоотношения на служителите от Фонд "Републиканска
пътна инфраструктура",

които изпълняват функции на длъжности,

определени за заемане от държавни служители, се преобразуват в служебни
правоотношения по реда на §36 от преходните и заключителни разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (обн.,
ДВ, бр. 24 от 2006г).
2. В Устройствения правилник на

Държавен фонд "Земеделие", приет с

Постановление № 248 на Министерския съвет от 15.09.2006г. ал.2 на чл.12
се отменя.
9 Въвеждане на изисквания за степен на образование и на
определен брой години професионален опит за ръководителите на
териториални юридически лица. По този начин ще се създадат поголеми гаранции за наличието на професионална компетентност,
необходима за изпълнението на длъжността.
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9 Регламентиране на задължителен конкурс при назначаване на
длъжност за ръководител на териториално юридическо лице. Това
отразява както необходимостта от конкуренция, основана на
професионални качества при заемането на тези длъжности, така и
резултатите от изследването на практиката по назначаване на
такива

позиции,

която

показва

използване

на

конкурсната

процедура.
В чл.19, ал.5 от Закона за администрацията се създават изр. 2 и 3:
“ Ръководителите на специализирани териториални администрации,
създадени като юридически лица, се назначават след провеждане на конкурс.
Изискванията за степен на образование и години професионален опит за
заемането на тези длъжности, се определят с устройствените правилници
на съответните администрации.”
9 Предвиждане

на

участие

на

представители

на

областната

администрация при провеждане на конкурси за ръководители на
териториални звена.1
В чл. 6 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал.3:
“В състава на конкурсната комисия при провеждане на конкурс за длъжност
на ръководител на териториално звено се включва представител на
областния управител.”
2.Досегашната ал.3 става ал.4.
9 Предвиждане на участие на областния управител в процедурата за
атестиране на ръководителите на териториални звена. То следва
да е фокусирано към получаване на информация за годишния
работен план на ръководителя на териториалното звено с оглед
правомощието на областния управител да координира дейността
на териториалните звена на територията на областта. Освен това
предвид териториалния характери на дейността на тези звена,
областният управител разполага с достатъчно информация за

1

Поради различния териториален обхват на териториалните звена, затруднения при прилагането на този
текст ще има при тези от тях, чийто обхват е различен от този на административно-териториалната
единица област.
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изпълнението на длъжността, която следва да бъде отчетена при
годишното оценяване.
В Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в
държавната администрация се правят следните изменения и допълнения:
§1. В чл.12 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
“(6) Препис от работните планове на ръководителите на териториални
звена се изпращат на съответния областен управител.”
2. Досегашната ал.6 става ал.7.
§2. В чл.13 се правят следните изменения и допълнения:
1.Създава се нова ал.4:
“(4)При прецизиране и коригиране на работните планове на ръководителите
на териториални звена, преписи от тях се изпращат на съответния
областен управител.”
2.Досегашните ал.4 и 5 стават съответно ал.5 и 6.
§3. Създава се чл.13а:
“В срок до 31 октомври областният управител изпраща на оценяващия
ръководител становище за изпълнението на работните планове на
ръководителите на териториални звена на територията на съответната
област.”
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ
КОДЕКС НА ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ
Статут на Изпълнителната агенция "Морска администрация"
Чл. 360. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2005 г.)
Изпълнителната

агенция

"Морска

администрация"

към

министъра

на

транспорта е юридическо лице на бюджетна издръжка и собствени приходи,
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище в София и с
териториални звена в Бургас, Варна, Русе и Лом.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2002 г.) Дейността, структурата, организацията и
съставът на Изпълнителна агенция "Морска администрация" се определят с
устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
Чл. 7. (1) Актовете по този кодекс се издават от орган по приходите,
съответно от публичен изпълнител, от компетентната териториална дирекция.
(2) Когато органът, започнал производството, установи, че то не е от
негова компетентност, в тридневен срок изпраща преписката на компетентния
орган, като уведомява за това заинтересованите лица.
(3) Определен в закона горестоящ орган може да изземе разглеждането и
решаването на конкретен въпрос или преписка от компетентния орган по
приходите, съответно от публичния изпълнител, в случаите когато са налице
основания за отвод или самоотвод, както и в случаите на трайна
невъзможност за изпълнение на служебните задължения, и да възложи
правомощията по разглеждането и решаването им на друг орган, съответно
публичен изпълнител, равен по степен на този, от когото е иззета преписката
или въпросът.
(4)

При промяна

в

обстоятелствата,

обуславящи

териториалната

компетентност, производството се довършва от органа, който го е започнал.
Компетентна териториална дирекция
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Чл. 8. (1) Компетентна териториална дирекция на Националната агенция
за приходите относно производствата по този кодекс, освен ако е предвидено
друго, е:
1. териториалната дирекция по постоянния адрес на физическите лица,
включително едноличните търговци;
2.

териториалната

дирекция

по

адреса

на

управление

на

неперсонифицираните дружества и осигурителните каси;
3. териториалната дирекция по седалището на местните юридически
лица;
4. териториалната дирекция по седалището на клона или по адреса на
търговското представителство на чуждестранното лице;
5. териториалната дирекция по местоизвършване на дейността или на
управлението за чуждестранни лица, непопадащи в обхвата на т. 4, които
осъществяват стопанска дейност в страната, включително чрез място на
стопанска дейност или определена база, или чието ефективно управление е
от България;
6. териториалната дирекция по местонахождението на първия придобит
недвижим имот за лица, които не попадат в случаите по т. 1 - 5;
7. териториална дирекция - София, когато не може да се установи
компетентната териториална дирекция по правилата на т. 1 - 6;
8. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) териториалната дирекция по последния
постоянен адрес на наследодателя, съответно по седалището на местното
юридическо лице, в случаите по чл. 126.
(2) Адресът на управление за лицата по ал. 1, т. 2 се доказва с
нотариално заверен препис на учредителния договор, като ако в него не е
посочен адрес на управление, за такъв се смята постоянният адрес или
съответно адресът на управление на първия посочен съдружник. В случаите,
когато не е представен учредителен договор, компетентна териториална
дирекция е тази, която първа извърши процесуално действие по установяване
на задълженията за данъци или задължителни осигурителни вноски.
(3) Когато чуждестранно лице осъществява стопанска дейност в страната
чрез

повече

от

едно

място

на

стопанска

дейност,

компетентна

е

териториалната дирекция по местонахождението на първото възникнало
място на стопанска дейност. В случай че чуждестранното лице не е изпълнило
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задължението

си

за

регистрация

в

регистър

БУЛСТАТ,

компетентна

териториална дирекция е тази, която първа извърши процесуално действие по
установяване на задълженията за данъци или задължителни осигурителни
вноски.
(4) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите
определя със заповед компетентната териториална дирекция за лицата, които
попадат в териториалния обхват на повече от една териториална дирекция по
правилата на ал. 1. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник".
(5)

Компетентността

относно

местните

данъци

се

определя

по

местонахождението на общината, в приход на чийто бюджет следва да постъпи
съответният местен данък съгласно Закона за местните данъци и такси.
ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ
Чл. 15д. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.)
Разпореждането, отдаването под наем и учредяването на ограничени вещни
права върху имоти, които не са гори и земи от държавния горски фонд и се
управляват от Държавната агенция по горите и от нейните структури и
териториални звена, се извършва от председателя на Държавната агенция по
горите по Закона за държавната собственост.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Недървопроизводителни земи в горския
фонд - частна държавна собственост, се отдават под наем от председателя на
Държавната агенция по горите чрез търг или конкурс, при условия и по ред,
определени в правилника за прилагане на закона. Въз основа на резултатите от
търга или конкурса се сключва договор за наем.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Недървопроизводителни земи в горския
фонд - частна държавна собственост, се отдават под наем без търг или конкурс
за здравни, образователни и хуманитарни дейности за социално задоволяване
на съответните нужди на населението от председателя на Държавната агенция
по горите при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на
закона.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Управлението и възмездното
разпореждане с движими вещи - собственост на Държавната агенция по горите
и нейните структури и териториални звена, се извършват от председателя на
Държавната агенция по горите по реда на Закона за държавната собственост.
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(5) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Безвъзмездното разпореждане и
предоставяне за управление на движими вещи се допуска само когато се
извършва между Държавната агенция по горите и нейните структури и
териториални звена.
Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.)
Регионалните управления на горите и държавните лесничейства са юридически
лица - структури на Държавната агенция по горите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Председателят на Държавната агенция по
горите може да създава специализирани териториални звена - юридически
лица,

за

защита

и

опазване

на

горите,

за

горски

семеконтрол,

за

инвентаризация и устройство на горския фонд, за научноизследователска и
инженерно-внедрителска дейност, за изпълнение на плановете за управление
на природните паркове и за други специализирани дейности.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Председателят на Държавната агенция по
горите определя

териториалния обхват на дейност на структурите и

териториалните звена на Държавната агенция по горите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Функциите и
задачите на дирекциите на природни паркове се определят с лесоустройствени
правилници, утвърдени от председателя на Държавната агенция по горите.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2003 г.) Дирекциите на природни паркове
съобразно своите функции и задачи могат да осъществяват организацията,
координацията и контрола на посочените в чл. 23, ал. 2 дейности в
определените им райони, съобразно лесоустройствените правилници по ал. 4.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Дирекциите на природни паркове са
самостоятелни юридически лица и са подчинени на председателя на
Държавната агенция по горите.
Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2003 г.) Служители по горите са:
1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) лицата, които осъществяват дейността си по
служебни или трудови правоотношения в Държавната агенция по горите, в
нейните структури и специализирани териториални звена и заемат длъжности,
за които е необходимо лесовъдско образование;
2. директорите на държавните дивечовъдни станции;
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3. лицата, които осъществяват дейност по трудови правоотношения в
държавните дивечовъдни станции и учебни опитни горски стопанства и заемат
длъжности, за които е необходимо лесовъдско образование.
Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.)
Председателят на Държавната агенция по горите след провеждане на конкурс
назначава началниците на регионалните управления на горите и директорите
на държавните лесничейства и природните паркове, които трябва да имат
висше лесовъдско образование с образователна степен "магистър". За
директор на природен парк може да бъде назначено и лице със завършено
висше образование по специалността "Екология и опазване на околната среда
в областта на горските екосистеми" с образователна степен "магистър".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Председателят на Държавната агенция по
горите

след

провеждане

на

конкурс

назначава

ръководителите

на

специализираните териториални звена по чл. 22, ал. 2, които трябва да имат
висше образование, съответстващо на предмета на дейност на поделението.
(3) Собственици на гори и земи от горския фонд - частна и общинска
собственост, с обща площ по-голяма от 500 хектара, са длъжни да сключат
трудов или граждански договор с лица, регистрирани по реда на чл. 39, ал. 2 за
осъществяване на управлението, ползването и възобновяването на горите.
(4) Алинея 3 не се прилага в случаите, когато собствениците са
предоставили горите и земите си за управление на държавното лесничейство
при условията и по реда на чл. 26, ал. 2.
(5) Началниците на регионалните управления на горите трябва да имат
стаж по специалността не по-малко от пет години. Заместник-началниците на
регионалните управления на горите, директорите на държавните лесничейства,
на природните паркове и на специализираните териториални звена по чл. 22,
ал. 2 трябва да имат стаж по специалността не по-малко от три години.
ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
Чл. 6. (В сила от 28.11.2000 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г., в сила от
14.11.2006 г.) (1) Координацията и контролът на дейността в областта на
железопътния

транспорт

се

осъществяват

от

Изпълнителна

агенция

"Железопътна администрация" със седалище София и с териториални звена.
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(2) Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" изпълнява
функциите на регулаторен орган в железопътния транспорт.
(3) Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" е национален
орган по безопасността в железопътния транспорт.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита"
Чл. 68. (1) Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" е
административно звено в Министерството на държавната политика при
бедствия и аварии и изпълнява задачи за защита при бедствия.
(2) Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" има
териториални звена - дирекции, в административните центрове на областите,
на които е разделена територията на Република България.
(3) Отличителният знак на Главна дирекция "Национална служба
"Гражданска защита" е син равностранен триъгълник, вписан в кръг с оранжев
цвят.
ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО
Чл. 7. (1) Държавната здравна политика на територията на областта се
осъществява и организира от регионален център по здравеопазване (РЦЗ) и
регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве
(РИОКОЗ).
(2) За организиране на здравната помощ в общините съответният
общински съвет може да създава служба по здравеопазване в състава на
общинската администрация. Дейността на службата се осъществява под
методическото ръководство на регионалния център по здравеопазване.
Чл. 8. (1) Регионалните центрове по здравеопазване са юридически лица
на бюджетна издръжка - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
към министъра на здравеопазването, със седалище населеното място административен център на областта.
(2) Регионалните центрове по здравеопазване се създават, преобразуват
и закриват от Министерския съвет.
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Чл. 15. (1) Държавната политика по опазването на общественото здраве
и държавният здравен контрол на територията на съответната област се
осъществяват от РИОКОЗ.
(2) Държавен здравен контрол за спазване на изискванията за защита на
лицата от въздействието на йонизиращи лъчения се осъществява от
определени от министъра на здравеопазването РИОКОЗ и от НЦРРЗ.
(3) Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото
здраве са юридически лица на бюджетна издръжка - второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, със
седалище населеното място - административен център на областта.
(4) Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото
здраве се създават, преобразуват и закриват от Министерския съвет.
ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА
Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2002 г.) (1) Прякото ръководство и контролът
върху дейността на местата за лишаване от свобода се осъществяват от
Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2004 г.) Главна дирекция "Изпълнение на
наказанията" е административно звено в Министерството на правосъдието.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2004 г.) Затворите, поправителните домове и
следствените арести са териториални звена на Главна дирекция "Изпълнение
на наказанията".
Чл. 133. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 1988 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 1998 г., изм. - ДВ,
бр. 62 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) (1)
Наказанието пробация се изпълнява от пробационни служби, които са
териториални звена на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".
(2) Пробационните служби се създават и закриват със заповед на
министъра на правосъдието, който осъществява общото ръководство и
контрола върху тяхната дейност.
(3) Прякото ръководство и контрол върху дейността на пробационните
служби се осъществяват от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".
(4) Министърът на правосъдието определя:
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1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.) структурата и щата
на пробационните служби, наименованието на длъжностите на държавните
служители, както и на лицата, работещи по трудово правоотношение;
2. пределните звания за длъжност.
(5) За пробационните служители се прилагат разпоредбите на чл. 20 20и.
ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
Агенция по геодезия, картография и кадастър
Чл. 10. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията
по геодезия, картография и кадастър е изпълнителна агенция, която е
юридическо лице със седалище София и със служби по геодезия,
картография и кадастър в административните центрове на областите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Службите по геодезия, картография и
кадастър са териториални звена на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър.
(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) За
извършване на административното обслужване службите по геодезия,
картография и кадастър могат да имат структурни подразделения в
седалищата на районните съдилища.
Агенция по вписванията
Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) (1) Създава
се Агенция по вписванията като изпълнителна агенция към министъра на
правосъдието, която е юридическо лице със седалище София и със служби по
вписванията в седалищата на районните съдилища.
(2) Службите по вписванията са териториални звена на Агенцията по
вписванията.
(3) Средствата, набрани от отчисления в размер 25 на сто от събраните
по този закон такси, както и от допълнителните приходи за бюджета,
представляващи глоби, установени и събрани по наказателни постановления,
издадени по този закон, се начисляват и разходват само за развитие на
материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на
служителите от агенцията при условия и по ред, определени с наредба на
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министъра на правосъдието. Средствата за стимулиране на служителите не
могат да надвишават 25 на сто от годишния размер на средствата за работна
заплата.
ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 25.08.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр.
59 от 2006 г.) Създава се Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия към министъра на икономиката и енергетиката, наричана
по-нататък "агенцията".
(2) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
(3) Агенцията е юридическо лице със седалище София и с териториални
звена, чиято издръжка се формира от бюджетни средства и приходи от
собствена дейност.
(4) Структурата, дейността, организацията на работа и съставът на
агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския
съвет.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.)
ЗАКОН ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА
И ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Условия за безопасност на корабоплаването
Чл. 77. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.)
Министърът на транспорта чрез Изпълнителна агенция "Проучване и
поддържане на р. Дунав" организира, ръководи и контролира проучването и
поддържането на условията за корабоплаване във вътрешните водни пътища
на Република България в съответствие с вътрешното и международното
право.
(2) Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав",
наричана по-нататък "агенцията", е юридическо лице със седалище Русе и с
териториални звена - хидрометеорологичните станции в Ново село, Лом,
Оряхово, Свищов, Русе и Силистра.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Агенцията е второстепенен разпоредител
с бюджетни кредити към министъра на транспорта.
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(4) Издръжката на агенцията се формира от бюджетни средства и от
приходи от собствена дейност.
(5) Дейността, структурата и организацията на работа на агенцията се
определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) (1) Министърът на образованието и
науката упражнява контрол върху дейността на всички видове детски градини,
училища, обслужващи звена и степени на образование.
(2) Регионалните инспекторати по образованието са териториални
администрации към министъра на образованието и науката за управление и
контрол на системата на народната просвета.
(3) Регионалните инспекторати по образованието са юридически лица.
Устройството, функциите и общините, на чиято територия те осъществяват
дейността си, се определят с правилник на министъра на образованието и
науката.
(4) Началниците на регионалните инспекторати по образованието са
държавни служители, които се назначават въз основа на конкурс и се
освобождават от министъра на образованието и науката.
(5) Министърът на образованието и науката назначава въз основа на
конкурс и освобождава от длъжност експертите-държавни служители в
регионалните инспекторати по образованието.
ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г.) 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 посреднически
услуги по заетостта, се създава Агенция по заетостта към министъра на труда и
социалната политика.
(2) Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция - второстепенен
разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната
политика, и е юридическо лице със седалище в София.
(3) Агенцията по заетостта се представлява и ръководи от изпълнителен
директор.
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(4) В своята дейност изпълнителният директор на Агенцията по заетостта
се подпомага от съвет, който се състои от представители на представителните
организации

на работодателите

и на работниците

и служителите

на

национално равнище.
(5) Дейността, структурата и числеността на персонала на Агенцията по
заетостта, броят и териториалният обхват на нейните поделения се определят
с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на
министъра на труда и социалната политика.
Чл. 9. (1) Държавната политика по заетостта и обучението за придобиване
на професионална квалификация по региони се осъществява от областните
администрации,

органите

на

местно

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

работодателите

и

структури

на

представителните

представителните

организации

на

организации
работниците

на
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.
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ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ
Структура
Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Агенцията
се състои от централно управление и териториални дирекции.
(2) Централното управление подпомага дейността на изпълнителния
директор по планирането, организирането, ръководството и контрола на
цялостната дейност на агенцията, както и в изпълнението на предоставените
му правомощия по този закон.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
Териториалните дирекции установяват, обезпечават и събират публичните
вземания за данъци, за задължителни осигурителни вноски, както и други
публични вземания, възложени им със закон.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
(5) В централното управление на агенцията могат да се създават
дирекции, в това число главни дирекции, отдели и сектори.
(6) Към изпълнителния директор се създава Главна дирекция "Инспекторат
по контрол и сигурност", която осъществява контрол за законосъобразност
върху дейността на органите и служителите на агенцията, за спазване на
финансовата дисциплина в агенцията, както и осигурява вътрешната сигурност.
(7) В териториалните дирекции могат да се създават дирекции, отдели и
сектори.
(8) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
(9) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Числеността на
персонала на агенцията се определя от Министерския съвет по предложение
на министъра на финансите след одобрение на управителния съвет.
ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД
Чл. 18. Структурата на Държавна агенция "Архиви" включва централни и
териториални държавни архиви със статут на дирекции.
Чл. 19. Централните държавни архиви са:
1. Централният държавен архив със седалище София, и
2. Държавният военноисторически архив със седалище Велико Търново.
Чл. 20. Териториалните държавни архиви са:
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1. Софийският държавен архив с териториален обхват област София-град
и област София;
2.

териториалните

държавни

архиви

с

териториален

обхват

на

съответните области.
Чл. 24. Обект на дейността на териториалните държавни архиви са
определените за постоянно запазване документи на съответната областна
администрация и на общините на територията на съответната област, на
териториалните структури на държавните органи и на други държавни и
общински институции, намиращи се на територията на съответните области и
общини, на органи и организации с местно значение, както и документалното
наследство на значими личности от местно значение.
ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Чл. 10. (1) Компетентни органи по смисъла на закона са:
1. министърът на околната среда и водите;
2. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда;
3. директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите
(РИОСВ);
4. директорите на басейновите дирекции;
5. директорите на дирекциите на националните паркове;
6. кметовете на общините, а в градовете с районно деление - и кметовете
на районите;
7. областните управители.
(2) Компетентни да предприемат предвидените в закона действия и
дейности са:
1. на територията на една община - директорът на РИОСВ или кметът на
общината, а в градовете с районно деление - кметът на района;
2. на територията на една област - областният управител или директорът
на РИОСВ;
3. на територията на няколко общини в обхвата на една РИОСВ директорът на съответната инспекция;
4. на територията на няколко общини в обхвата на различни РИОСВ министърът на околната среда и водите.
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Чл. 14. (1) Регионалните инспекции по околната среда и водите,
дирекциите на националните паркове и басейновите дирекции осигуряват
провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на
регионално равнище.
(2) Органите по ал. 1 са юридически лица към министъра на околната
среда и водите на бюджетна издръжка и се представляват от съответните
директори или упълномощени от тях длъжностни лица.
(3) Ръководителите на органите по ал. 1 са второстепенни разпоредители
с бюджетни кредити към министъра на околната среда и водите.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Директорите на РИОСВ, директорите на
националните паркове и директорите на басейновите дирекции съставят
предупредителни и констативни протоколи, издават предписания, заповеди за
прилагане

на

принудителни

административни

мерки

и

наказателни

постановления.
(5) Броят, териториалният обхват на дейност, функциите и структурата на
РИОСВ, правомощията на техните директори, както и дейността на дирекциите
на националните паркове и на басейновите дирекции се определят с
правилници, издадени от министъра на околната среда и водите.
ЗАКОН ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ИМУЩЕСТВО,
ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
Чл. 12. (1) Комисията за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност, наричана по-нататък "комисията", е специализиран
държавен орган за извършване на проверка на имуществото на лица, за които
са налице условията по чл. 3, за установяване на имущество, което е
придобито от престъпна дейност.
(2) Комисията е юридическо лице със седалище София, първостепенен
разпоредител с бюджетни средства.
(3) Комисията е колегиален орган, който се състои от петима членове,
включително председател и заместник-председател. Председателят на
комисията се назначава от министър-председателя, заместник-председателят
и двама от членовете се избират от Народното събрание, а един от членовете
се назначава от президента на републиката.
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(4) Членовете на комисията се назначават, съответно избират, за срок 5
години с право на не повече от два последователни мандата.
(5) Членове на комисията могат да бъдат дееспособни български
граждани, които не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер,
имат висше юридическо или икономическо образование и най-малко 5 години
стаж по съответната специалност. Председателят на комисията е лице с
висше юридическо образование.
(6) Правомощията на членовете на комисията се прекратяват предсрочно
от съответния орган при:
1. смърт;
2. подаване на оставка;
3. обективна невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от
6 месеца;
4. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание за умишлено
престъпление от общ характер.
(7) При прекратяване на правомощията на член на комисията на негово
място се назначава, съответно избира, нов член от съответната квота до
изтичането на мандата.
(8) Комисията има териториални звена, които са със статут на
териториални дирекции.
(9) Органи на комисията в производството по установяване на
имущество,

придобито

от

престъпна

дейност,

са

директорите

на

териториалните дирекции и инспекторите в тези дирекции. Директори на
териториални дирекции могат да бъдат само лица с висше икономическо или
юридическо образование.
(10) Комисията приема устройствен правилник, с който се определят
дейността й, съставът, районите на действие и организацията на работа на
териториалните й дирекции.
ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Чл. 11. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Създава се Държавен фонд
"Земеделие", наричан по-нататък "фондът", който е юридическо лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Фондът:
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1. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от
01.01.2007

г.)

подпомага

финансово

регистрираните

земеделски

производители;
2. изпълнява функциите на Агенция САПАРД;
3. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) предоставя средства на други лица и
изпълнява и други функции, когато това е предвидено в закон;
4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) изпълнява функциите на Разплащателна
агенция от датата на издаване на акта за акредитация.
(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Условията и редът за финансово
подпомагане по Програма САПАРД, както и изискванията към лицата, които се
подпомагат, се определят с наредби на министъра на земеделието и горите
съгласно Националния план за развитие на земеделието и селските райони и
Многогодишното

финансово

споразумение

по

Специалната

предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на
земеделието и селските райони в Република България.
(4) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) Министърът
на земеделието и горите определя с наредба условията и реда за
подпомагане на земеделските производители, които развиват дейност и са
регистрирани в необлагодетелствани райони или в места по Натура 2000.
Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Разплащателната агенция се
състои от:
1. Централно управление в гр. София;
2. териториални структурни звена.
(2) В Разплащателната агенция се създават вътрешни структури:
1. според схемите и мерките на Общата селскостопанска политика и
Общата рибарска политика на Европейския съюз;
2. на функционален принцип.
(3) Управленската структура на Централното управление, териториалната
компетентност и седалищата на териториалните структурни звена се уреждат
с устройствения правилник на фонда.
(4) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция утвърждава
вътрешни правилници за дейността на структурите по ал. 2.
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ЗАКОН ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ
Чл. 11. (*) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила
от 01.01.2003 г.) (1) Специална куриерска служба организира и извършва
приемането, пренасянето и доставката на кореспонденция, съдържаща
класифицирана информация на органите на държавната власт и на местното
самоуправление, както и на физически и юридически лица, получили
разрешение за достъп до класифицирана информация и удостоверения за
сигурност съгласно Закона за защита на класифицираната информация и
правилника за прилагането му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от
05.05.2006 г.) Специалната куриерска служба е административна структура
към министъра на държавната администрация и административната реформа
- второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище София и с
териториални звена.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от
05.05.2006 г.) Организацията, структурата и функциите на специалната
куриерска служба се определят от Министерския съвет по предложение на
министъра на държавната администрация и административната реформа
съгласувано с Държавната комисия по сигурността на информацията.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Личният състав на
специалната куриерска служба се състои от:
1. държавни служители;
2. лица, работещи по трудово правоотношение.
(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) За държавните
служители по ал. 4, т. 1 се прилагат разпоредбите на част трета от Закона за
Министерството на вътрешните работи.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Правата и
задълженията на лицата, работещи по трудово правоотношение, се уреждат
при условията и по реда на Кодекса на труда.
ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА
Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г.) Фонд "Републиканска пътна
инфраструктура" осъществява своята дейност чрез централна администрация
и специализирани звена - областните пътни управления, Централната
67

лаборатория

по

пътища

и

мостове

и

управление

"Пътни

такси

и

разрешителни".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г.) Ръководителите на звената по ал. 1 или
упълномощени от тях длъжностни лица представляват фонда във връзка с
дейността, която осъществяват.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г.) Ръководителите на звената по ал. 1 или
упълномощени от тях длъжностни лица представляват фонда по съдебни
дела, възникнали по правоотношения, свързани с тази дейност.
ЗАКОН

ЗА

РЕГИСТРАЦИЯ

И

КОНТРОЛ

НА

ЗЕМЕДЕЛСКАТА

И

ГОРСКАТА ТЕХНИКА
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) Специализирани администрации към
Министерството на земеделието и горите са:
1. Контролно-техническата инспекция;
2. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) центровете за изпитване на земеделска,
горска техника и резервни части в Русе и Пловдив.
Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) Контролно-техническата инспекция
осъществява контрол по техническото състояние и безопасността на
техниката, пусната в употреба, и по придобиването на правоспособност за
работа с нея.
(2) Контролно-техническата инспекция е юридическо лице на бюджетна
издръжка със седалище София и с регионални служби в страната.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) Министърът на земеделието и горите
определя с правилник устройството и дейността на Контролно-техническата
инспекция.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) Контролно-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.
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) Центровете за изпитване на
земеделска, горска техника и резервни части в Русе и Пловдив са юридически
лица на бюджетна издръжка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2003 г.) Устройството и дейността на центровете
за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части в Русе и
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Пловдив по ал. 1 се определят с правилник на министъра на земеделието и
горите.
ЗАКОН

ЗА

РЕГУЛИРАНЕ

НА

ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ

И

КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ
Регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги
Чл. 5. (1) Регулирането на В и К услугите се осъществява от Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране, която се създава по реда на Закона
за енергетиката, наричана по-нататък "комисията".
(2) Структурата и правомощията на комисията се определят с този закон
и със Закона за енергетиката.
(3) Комисията регулира цените и качеството на В и К услугите,
извършвани от В и К операторите, включително и от предприятията по чл. 2,
ал. 3, независимо от формите на собственост и управление на В и К
системите.
(4) За изпълнение на правомощията на комисията по този закон се
създават териториални звена на нейно подчинение. Условията и редът за
създаването им се уреждат с устройствения правилник на комисията.
ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ
Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
Управлението, наблюдението и контролът върху рибарството, аквакултурите и
търговията с риба и други водни организми се извършват от Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) към министъра на земеделието и
горите.
(2) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е юридическо
лице на бюджетна издръжка със седалище София и териториални звена.
(3) Дейността и структурата на ИАРА се определят с устройствен
правилник, приет от Министерския съвет.
ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) За
изпълнение на държавната политика в областта на социалното подпомагане
се създава Агенция за социално подпомагане към министъра на труда и
социалната политика.
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(2) Агенцията за социално подпомагане е изпълнителна агенция второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и
социалната политика, и е юридическо лице със седалище София.
(3) Агенцията за социално подпомагане се представлява и ръководи от
изпълнителен директор.
(4) Към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане
се създава инспекторат.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) Териториалните поделения на Агенцията
за социално подпомагане са регионални дирекции за социално подпомагане в
областните административни центрове и дирекции "Социално подпомагане".
(6) В дирекциите "Социално подпомагане" се създават отдели "Закрила
на детето".
(7) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) Дейността, структурата и числеността на
персонала на Агенцията за социално подпомагане, броят и териториалният
обхват на нейните поделения се определят с устройствен правилник, приет от
Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната
политика.
ЗАКОН ЗА СТАТИСТИКАТА
Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2005 г.) Националният статистически
институт осъществява независимо статистическа дейност на държавата и
други дейности, възложени му със закон. Той е със статут на държавна
агенция със седалище София.
(2) Националният статистически институт е юридическо лице на
бюджетна издръжка.
(3) Националният статистически институт се състои от централно
управление и статистически бюра.
(4) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2005 г.) Статистическите бюра осъществяват
функциите и задачите на Националния статистически институт на регионално
ниво и/или извършват научно-методическа и информационна дейност.
Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2005 г.) (1) Статистическите бюра на
Националния статистически институт се ръководят от директори.
(2) Директорите на статистическите бюра:
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1. организират цялостната дейност на бюрата и провеждането на
статистическите

изследвания

съгласно

Националната

програма

за

статистически изследвания;
2. контролират провеждането на статистическите изследвания съгласно
предоставените методологии от Националния статистически институт;
3. назначават служителите в статистическите бюра.
ЗАКОН ЗА СЪБИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ВЗЕМАНИЯ
Чл. 84. (Нов - ДВ, бр. 103 от 1999 г.) (1) Създава се Агенция за държавни
вземания към Министерството на финансите, наричана по-нататък "агенция".
(2) Агенцията е юридическо лице със седалище София, чиято издръжка
се формира от бюджетни средства и собствени приходи. Тя има териториални
поделения в областните центрове в страната.
(3) Агенцията се представлява и ръководи от изпълнителен директор.
(4) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) При осъществяване на своите функции
изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителен директор,
който се назначава и се освобождава от министъра на финансите. Със
заповед изпълнителният директор делегира правомощия на своя заместник и
определя неговите функции.
(5) (Предишен текст на ал. 4 - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) Изпълнителният
директор може да възлага някои от правомощията си на определени от него
длъжностни лица от агенцията.
(6) (Предишен текст на ал. 5 - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) Структурата,
числеността на персонала на агенцията, броят и териториалният обхват на
нейните поделения се определят от министъра на финансите.
(7) (Предишен текст на ал. 6 - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) Министерският съвет
приема правилник за устройството и дейността на агенцията.
ЗАКОН ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО
Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Създава
се Национална служба по зърното и фуражите като специализирана
административна структура към министъра на земеделието и горите.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Националната
служба по зърното и фуражите:
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1. предлага за лицензиране публични складове за зърно;
2. регистрира зърнохранилища;
3.

контролира

лицензираните

публични

складове

за

зърно

и

регистрираните зърнохранилища;
4. регистрира и контролира търговците на зърно за спазване изискванията
на закона;
5. контролира съответствието на предлаганите на пазара зърнени
продукти и фуражи;
6. издава сертификати за съответствие при внос и износ на зърно и
зърнени продукти;
7. проверява количеството и качеството на зърното при държавна
интервенция на пазара;
8. осъществява контрол на фуражите съгласно Закона за фуражите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.)
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2003
г.) Националната служба по зърното и фуражите има териториални звена.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 101 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2003
г.) Организацията, функциите и числеността на персонала на Националната
служба по зърното и фуражите се уреждат с правилник, издаден от министъра
на земеделието и горите. В правилника се определят броят и териториалният
обхват на дейност на териториалните звена.
ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
Чл. 16. (1) Заявленията, актовете на съда и жалбите, подадени на хартиен
носител, се въвеждат в информационната система чрез снемане на електронен
образ

от

тях

и

приложените

към

тях

документи.

Идентичността

на

представените документи на хартиен носител с документите в електронна
форма се удостоверява от служител на агенцията върху всяка страница.
(2) До доказване на противното се смята, че електронният документ,
създаден по посочения в ал. 1 начин, е идентичен с документа, подаден на
хартиен носител.
(3) Представените от заявителя документи по ал. 1 се съхраняват от
агенцията в териториалните поделения по първоначалната регистрация на
търговеца.
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(4) По документите по ал. 1 не се правят справки и не се издават
удостоверения, освен в случаите на съдебен спор.
ЗАКОН ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ
Чл. 47. (1) Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет е
юридическо

лице

на

бюджетна

издръжка

със

седалище

София

и

с

териториални поделения в страната.
(2) Териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците са:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) транзитни центрове - за регистрация,
настаняване, медицинско изследване и провеждане на производство за
определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за
предоставяне на статут, и на ускорено производство за незаконно пребиваващи
чужденци;
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) регистрационно-приемателни центрове - за
регистрация, настаняване, медицинско изследване, социално и медицинско
подпомагане и провеждане на производство за определяне на държавата,
компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на статут, и на
производство за предоставяне на статут на чужденци; за настаняване на
чужденци, подали молба за убежище;
3. интеграционни центрове - за осигуряване на обучение по български
език, професионална квалификация и други дейности, необходими за
интегрирането на чужденците, търсещи или получили закрила в Република
България.
(3)

Транзитните,

регистрационно-приемателните

и

интеграционните

центрове се откриват и закриват от Министерския съвет по предложение на
председателя на Държавната агенция за бежанците, съгласувано с министъра
на финансите, министъра на вътрешните работи, министъра на труда и
социалната политика, министъра на правосъдието, министъра на външните
работи, министъра на регионалното развитие и благоустройството и кмета на
съответната община.
(4) Дейността, структурата, организацията на работа, съставът на
Държавната агенция за бежанците и на нейните поделения се определят с
устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
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ЗАКОН ЗА ФУРАЖИТЕ
Чл. 19. (1) В 30-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 18, ал. 1
Националната служба по зърното и фуражите извършва проверка на място за
съответствие на дейностите по чл. 15, ал. 2 с изискванията на наредбата по чл.
5, ал. 2.
(2) Регионалните ветеринарномедицински служби предоставят служебно
на териториалните звена на Националната служба по зърното и фуражите
становище по чл. 398 от Закона за ветеринарномедицинската дейност преди
издаване на удостоверение за одобрение.
(3) В 6-месечен срок от подаване на заявлението по чл. 18, ал. 1
изпълнителният директор на Националната служба по зърното и фуражите
издава удостоверение за одобрение или прави мотивиран отказ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999г. за
създаване и преобразуване на административни структури и определяне на
второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на
транспорта
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2000 г., в сила от 04.02.2000 г., изм. - ДВ,
бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Преобразува, считано от 1 януари
2000 г., управление "Държавна автомобилна инспекция" и управление
"Автомобилен транспорт" на Министерството на транспорта в Главна
дирекция "Автомобилна администрация" към министъра на транспорта за
административно обслужване и контрол на вътрешните и международните
превози на пътници и товари с автомобили, извършвани от български или
чуждестранни превозвачи на територията на Република България.
(2) Главна дирекция "Автомобилна администрация" е със седалище
София, ул. Гурко 5, и с 27 териториални звена в областните градове.
(3) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на
управление "Държавна автомобилна инспекция" се поемат от главната
дирекция.
(4) Трудовите правоотношения на щатните служители в преобразуваните
управления се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на
труда.
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Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2000 г., в сила от 04.02.2000 г., изм. - ДВ,
бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Преобразува Главна дирекция
"Морска администрация" в Изпълнителна агенция "Морска администрация"
към министъра на транспорта с функции по обезпечаване сигурността на
корабоплаването в морските пространства и вътрешните водни пътища на
Република България.
(2) Изпълнителната агенция "Морска администрация" е със седалище
София, ул. Васил Левски 9 - 11, и с териториални звена във Варна, Бургас,
Русе и Лом.
(3) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на
преобразуваната главна дирекция се поемат от агенцията.
(4) Трудовите правоотношения на щатните служители в преобразуваната
главна дирекция се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на
труда.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. за
създаване на Главна дирекция "Морска администрация" към Министерството
на транспорта
Чл. 1. (1) Създава Главна дирекция "Морска администрация" като
юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на транспорта
със седалище София и с 4 териториални звена във Варна, Бургас, Русе и Лом.
(2)

Главна

дирекция

"Морска

администрация"

е

второстепенен

разпоредител с бюджетни кредити.
ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА
РАБОТА НА ФОНД "РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" И НА
НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 24. (1) Управление "Пътни такси и разрешителни":
1. събира такси за преминаване по отделни републикански пътища и такси
за ползване на пътната инфраструктура и отделни съоръжения от транспортни
средства с чужда и с българска регистрация;
2. осъществява контрол на разрешителните за международни превози за
преминаване през страната на транспортни средства с чужда и с българска
регистрация на граничните контролно-пропускателни пунктове;
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3. организира преразпределянето и контрола по използването на
разрешителни за извършване на международни товарни превози от български
превозвачи;
4. контролира общата маса, осовото натоварване и габаритните размери
на пътните превозни средства, като при превишаване на допустимите
стойности изисква съответните разрешителни, и събира полагащите се пътни
такси и глоби;
5. издава разрешителни и събира такси за движение на тежки и
извънгабаритни превозни средства и осъществява контрол за правилната
експлоатация на пътната мрежа;
6. събира такси за специално ползване на пътя чрез експлоатация на
търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях и на рекламни съоръжения
в обхвата на пътя и в обслужващите зони;
7. участва в комисии и дава становище за съгласуване на проекти и
издаване на разрешения за специално ползване на пътищата;
8. осъществява контрол при влизане на автомобили с чуждестранна
регистрация за комплектуването им с принадлежности;
9. изготвя предложения за бюджета на управлението и отчет за неговото
изпълнение.
(2) Управлението има териториални звена във всички гранични контролнопропускателни пунктове и във вътрешността на страната.
(3) При необходимост и по решение на управителния съвет управлението
открива временни и постоянни пунктове по републиканската пътна мрежа за
осъществяване на дейностите по ал. 1.
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА
СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Чл. 2. (1) Службата е юридическо лице на бюджетна издръжка със
седалище София и териториални звена в страната.
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2002 г., изм. - ДВ,
бр. 58 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.) Специализираната администрация е
организирана в главна дирекция "Съвети в земеделието" с 20 териториални
звена - "Областни служби за съвети в земеделието", и два отдела: "Развитие и
координация" и "Аналитична лаборатория".
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ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА НА
РАБОТА

И

СТРУКТУРАТА

НА

КОМИСИЯТА

ЗА

РЕГУЛИРАНЕ

НА

СЪОБЩЕНИЯТА И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 17. (1) Администрацията подпомага комисията за изпълнение на
нейните правомощия, предвидени в нормативните актове.
(2) Администрацията е структурирана в кабинет към комисията и
дирекции.
(3) Служителите в администрацията на комисията работят по трудово
правоотношение.
Чл. 24. (1) Главна дирекция "Контрол на съобщенията" има пет
териториални звена: Варна, Бургас, Велико Търново, Враца и Пловдив.
(2) Териториалният обхват на звената по ал. 1 се определя с решение на
комисията.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
Чл. 7. (1) Агенцията е структурирана в Централно митническо управление
и регионални митнически дирекции в Бургас, Варна, Пловдив, Русе и София.
(2) Регионалните митнически дирекции се ръководят от директор, който
ръководи

пряко

и

дейността

на

съответните

регионални

митнически

управления.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и организацията на работа
на Агенцията за държавни вземания, наричана по-нататък "агенцията", както и
функциите на нейните организационни структури и административни звена.
Чл. 2. (1) Агенцията е администрация към министъра на финансите.
(2) Статутът и функциите на агенцията са уредени в Закона за събиране
на държавните вземания.
Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Агенцията
е юридическо лице със седалище София. Тя има териториални звена регионални дирекции в областните центрове в страната.
Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Агенцията е структурирана в
централно управление и в териториални звена - регионални дирекции.
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Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.)
Централното управление на агенцията се състои от 2 дирекции - обща
администрация, една главна дирекция, 3 дирекции - специализирана
администрация, инспекторат и звено по сигурността.
Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Регионалните дирекции са
териториални звена към главната дирекция, които обезпечават и събират
публичните вземания по места.
Чл. 17. (1) Специализираната администрация на агенцията е организирана
във:
1. Главна дирекция "Публични изпълнители";
2. (изм. - ДВ, бр. 98 ат 2002 г.) дирекция "Продажби";
3. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.)
4. дирекция "Търговска несъстоятелност";
5. дирекция "Частни държавни вземания".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Към главната
дирекция има териториални звена - регионални дирекции, които функционално
и методически са подчинени на главната дирекция.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
Чл. 3. (1) Агенцията е организирана в обща и специализирана
администрация, служител по сигурността на информацията и финансов
контрольор.
(2) Общата численост на персонала в агенцията е 488 щатни бройки,
разпределени съгласно приложението.
Чл. 4. (1) Общата администрация се състои от 3 дирекции, а
специализираната администрация - от две главни дирекции.
(2) Главните дирекции имат териториални звена - служби по вписванията
и служби по регистрация.
Чл. 14. (1) Специализираната администрация е организирана в две главни
дирекции - Главна дирекция "Имотен регистър" и Главна дирекция "Търговски
регистър и регистър БУЛСТАТ".
(2) Главна дирекция "Имотен регистър" е с териториални звена - служби по
вписванията, обединени в 12 регионални дирекции.
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(3) Главна дирекция "Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ" е с
териториални звена - служби по регистрация.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО КАДАСТЪРА
Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г.) Агенцията е
администрация към министъра на регионалното развитие и благоустройството
за осъществяване на дейностите по кадастъра съгласно Закона за кадастъра и
имотния регистър (ЗКИР) и за дейностите в областта на геодезията и
картографията.
(2) Агенцията е юридическо лице със седалище София и с териториални
звена (служби по кадастъра) в административните центрове на областите.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ”
Чл. 14. (1) Структурата на агенцията включва инспекторат, обща
администрация и специализирана администрация, организирана в една главна
дирекция с 27 териториални държавни архиви и 3 дирекции.
Чл. 20. (1) Специализираната администрация подпомага председателя при
осъществяване

на

правомощията

и

отговорностите

му

по

Закона

за

дейности”

с

Националния архивен фонд.
(2) Специализираната администрация е организирана в:
1.

Главна

дирекция

на

„Управление

архивните

26 териториални държавни архиви и дирекция „Софийски държавен архив”;
2. дирекция „Популяризаторска, издателска и международна дейност”;
3. дирекция „Централен държавен архив”;
4. дирекция „Държавен военноисторически архив”.
Чл. 21. (1) Главна дирекция „Управление на архивните дейности”:
1. разработва проекти на нормативни актове по архивно дело;
2. организира разработването на стандарти, методически указания и
инструкции по архивните дейности;
3. дава становища по проекти на нормативни и административни актове
на държавни органи, актове на обществени организации и други юридически
лица в частта им относно организацията и съхранението на документи;
4. отговаря

за

своевременното

прилагане

на

промените

в

законодателството, отнасящи се до архивното дело;
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5. разработва и предлага политики, стратегически цели и приоритети по
архивната дейност;
6. анализира

и

контролира

изготвянето

и

изпълнението

на

стратегическите годишни планове;
7. актуализира стратегическите и годишните планове в съответствие с
решенията на Европейската комисия, Групата на европейските архивисти към
нея и на Европейското бюро към Международния съвет на архивите;
8. организира и подпомага разработването на проекти за финансиране от
европейски фондове, международни и национални програми;
9. изготвя методики, правила, работни процедури и други вътрешни
актове, свързани с изпълнението, отчитането и оценката на архивните
дейности;
10. осъществява методическо ръководство по подбора, комплектуването,
регистрирането,

отчитането,

обработването,

съхранението,

опазването,

използването на документите на Националния архивен фонд и създаването на
научно-справочен апарат;
11. организира

и

координира

научноизследователската

дейност

по

документалистика, архивистика и други науки, свързани с архивната дейност;
12. разработва и предлага реда за подбора и критериите за експертизата
на ценността на документите, в т.ч. на електронните;
13. изготвя становища за промяна на сроковете за съхраняване;
14. организира разработването на типови и примерни номенклатури и
списъци на документите със срокове за съхранение;
15. обслужва дейността на Централната експертно-проверочна комисия и
на Централната експертна оценителна комисия;
16. води и поддържа Регистър на Националния архивен фонд, Централна
фондова картотека, както и води на отчет особено ценните и уникалните
документи и документите в риск;
17. определя и координира реда за използване на архивните документи,
техните копия и създадените за тях научно-справочен апарат и автоматизирани
бази данни;
18. координира издирването на документи във връзка с постъпили по
кореспондентски път в агенцията запитвания и молби;
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19. води на отчет използването на документи и обмена на копия от архивни
документи между агенцията и чуждестранни институции;
20. осигурява проекти за автоматизирани информационни системи и
автоматизирани архивни технологии;
21. участва в рецензирането и подготовката на търгове и договори за
изпълнение на информационно-технологични проекти;
22. осъществява

управлението

на

автоматизирани

информационни

системи и бази данни с архивна информация;
23. ръководи методически, анализира и отчита дигитализацията на архивни
документи;
24. извършва микрофилмирането, реставрацията и консервацията на
архивни документи;
25. анализира и изготвя стратегии и политики за развитие на човешките
ресурси

и

планира

повишаването

на

квалификацията

на

кадрите

в

специализираната администрация;
26. организира съвместно с дирекцията по чл. 17, ал. 2, т. 2 провеждането
на курсове, семинари и други форми на обучение за работа с архивни
документи на лица със средно образование.
(2)

Главната

дирекция

има

териториални

държавни

архиви

в

административните центрове на областите и дирекция „Софийски държавен
архив” в София.
(3)

Териториалните

държавни

архиви

осъществяват

издирване,

комплектуване, регистриране, обработване, отчитане, съхраняване, опазване и
предоставяне за използване и публикуване на документите на съответната
областна администрация и на общините в областта, на териториалните
структури на държавните органи и на други държавни и общински институции и
обществени организации на територията на съответните области и общини, на
органи, организации и значими личности от местно значение.
(4) Дирекция „Софийски държавен архив” осъществява издирване,
комплектуване, регистриране, обработване, отчитане, съхраняване, опазване и
предоставяне за използване и публикуване на документите на Столичната
община и на общините в Софийска област, на териториалните структури на
държавните органи и на други държавни и общински институции и обществени
организации в град София и Софийска област, на органи и организации с
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местно значение, както и на значими личности за историята на град София и
Софийска област.
УСТРОЙСТВЕН

ПРАВИЛНИК

НА

БЪЛГАРСКИЯ

ИНСТИТУТ

ПО

МЕТРОЛОГИЯ
Чл. 7. Структурата на БИМ включва обща администрация, служител по
сигурността на информацията и управление при кризи, инспекторат и
специализирана администрация.
Чл.

8.

(1)

Общата

"Административно-правно

администрация
обслужване,

е

организирана

финансово-стопански

в

дирекция
дейности,

управление на собствеността, информационно обслужване и международно
сътрудничество".
(2) Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция
"Национален център по метрология" и Главна дирекция "Мерки и измервателни
уреди".
Чл. 9. (1) Общата численост на персонала в административните звена на
БИМ

е

406

щатни

бройки,

включително

председателят,

заместник-

председателят и главният секретар.
(2) Разпределението на персонала в отделните административни звена е
посочено в приложението.
Чл. 10. (1) Председателят утвърждава структурата на административните
звена и длъжностното разписание на служителите в БИМ.
(2) Териториалните звена на Главна дирекция "Мерки и измервателни
уреди" са регионалните отдели със седалища в Бургас, Варна, Плевен,
Пловдив, Русе и София.
(3) Председателят със заповед определя обхвата на териториална
компетентност на регионалните отдели по ал. 2 при спазване разпоредбите на
§

6

от

допълнителните

разпоредби

на

Закона

за

административно-

териториалното устройство на Република България.
(4) Председателят със заповед създава, преобразува и закрива отдели и
сектори в рамките на дирекциите по чл. 8, с която се определя и
разпределението на функциите на тези звена.
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УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА
ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2, изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., изм. - ДВ,
бр.

60

от

г.)

2006

администрация"

е

Главна

дирекция

юридическо

лице

въздухоплавателна

"Гражданска
на

бюджетна

издръжка

към

Министерството на транспорта със седалище в София, второстепенен
разпоредител с бюджетни кредити.
(2) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 77
от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2007 г.) Главна дирекция "Гражданска
въздухоплавателна администрация" има четири регионални структури летищни администрации по смисъла на чл. 48а, ал. 4 от Закона за гражданско
въздухоплаване, които са разположени на летище София, на летище Пловдив,
на летище Горна Оряховица и на летище Русе.
УСТРОЙСТВЕН

ПРАВИЛНИК

НА

ДИРЕКЦИЯТА

ЗА

НАЦИОНАЛЕН

СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
Чл. 16. Специализираната администрация е организирана във:
1.

Главна дирекция "Координация, оперативна дейност и контрол" с

28 териториални звена - регионални дирекции за национален строителен
контрол;
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
Чл. 26. (1) Специализираната администрация на фонда е организирана
функционално във:
1. структура на Държавен фонд "Земеделие" - "Национални схеми";
2. структура на Държавен фонд "Земеделие" - Агенция САПАРД;
3. структура на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция.
(2)

Специализираната

администрация

на

фонда

е

организирана

териториално във:
1. Централно управление на фонда, структурирано във:
а) Държавен фонд "Земеделие" - "Национални схеми";
б) Държавен фонд "Земеделие" - Агенция САПАРД;
в) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция.
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2. Териториални структурни звена към Централното управление на фонда
организирани във:
а) (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) 28 областни поделения към Държавен фонд
"Земеделие" - "Национални схеми" и Държавен фонд "Земеделие" - Агенция
САПАРД;
б) 6 регионални разплащателни агенции към Държавен фонд "Земеделие"
- Агенция САПАРД, отдел "Европейско финансиране";
в) (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) 28 областни разплащателни агенции към
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция;
г) 11 регионални разплащателни агенции към Държавен фонд "Земеделие"
- Разплащателна агенция;
д) (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) 11 Регионални технически инспекторати
(РТИ) към Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция.
Чл. 48. (1) Началниците на отдели от централното управление на фонда
ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат и носят
отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответната
организационна структура в съответствие с определените в правилника
функции.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) Ръководителите на областните поделения
на Държавен фонд "Земеделие" - "Национални схеми" и Агенция САПАРД,
осъществяват административно ръководство и контрол върху дейността на
служителите в ръководените от тях териториални звена. Те отговарят за
изпълнението на функциите и задачите на фонда в рамките на териториалния
обхват на териториалните звена и съобразно предоставените им правомощия.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН
РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"
Чл. 17. (1) (Предишен текст на чл. 17 - ДВ, бр. 55 от 2005 г., в сила от
05.07.2005 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 16.03.2007 г.) Главната
дирекция има териториални звена: териториални дирекции в София, Бургас,
Враца, Варна, Велико Търново, Пловдив, Плевен, Стара Загора, както и
Централна техническа база. Централната техническа база е със статут на
териториална дирекция.
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УСТРОЙСТВЕН

ПРАВИЛНИК

НА

ДЪРЖАВНАТА

АГЕНЦИЯ

ЗА

БЕЖАНЦИТЕ
Чл. 2. (1) Държавната агенцията за бежанците е юридическо лице на
бюджетна издръжка със седалище София и с териториални поделения в
страната.
(2) Агенцията е администрация, която подпомага председателя при
осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и
извършва дейности по административното обслужване на гражданите и
юридическите лица.
Чл. 7. (1) Агенцията е структурирана в 5 дирекции, инспекторат и
териториални поделения.
(2) Териториалните поделения на агенцията са:
1. Регистрационно-приемателният център за бежанци - с. Баня, община
Нова Загора;
2. Регистрационно-приемателният център за бежанци - София;
3. Интеграционният център за бежанци - София.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) Общата численост на персонала на
агенцията е 127 щатни бройки.
(4) Числеността на отделните административни звена и на териториалните
поделения е посочена в приложението.
(5) Председателят на агенцията може да създава отдели и сектори в
дирекциите и в териториалните поделения.
Чл. 18. Транзитните центрове са териториални поделения на агенцията за
регистрация, настаняване, медицинско изследване и провеждане на ускорено
производство за чужденците, търсещи закрила.
Чл. 19. (1) (Предишен текст на чл. 19 - ДВ, бр. 52 от 2004 г.)
Регистрационно-приемателните центрове са териториални поделения на
агенцията за регистрация, настаняване, медицинско изследване, социално и
медицинско подпомагане и провеждане на производство за предоставяне
статут на чужденците, търсещи закрила, до влизането в сила на решението по
молбата за закрила.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) Регистрационно-приемателните центрове:
1.

организират

и

осъществяват

дейностите

по

регистрацията

и

настаняването на чужденците, търсещи закрила;
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2. организират и координират дейностите по задължителното медицинско
изследване на чужденците;
3. интервюиращите органи провеждат ускорено производство и вземат
решения по молбата за закрила в рамките на своите правомощия;
4.

интервюиращите

органи

извършват

процесуални

действия

в

производството по общия ред за предоставяне на статут и изготвят становища
по молбата за закрила;
5. организират и координират работата по осигуряване на квалифицирани
преводачески услуги за производството за предоставяне на статут;
6.

комплектуват

личните

дела

на

чужденците,

подали

молба

за

предоставяне статут на бежанец или хуманитарен статут, и организират и
поддържат картотека;
7.

организират

и

осъществяват

дейността

по

издаването

на

удостоверителни документи;
8. организират дейностите по изхранването и по осигуряването на
медицинска и психологическа помощ на настанените в центровете чужденци;
9. организират и осъществяват подпомагането с материални и финансови
средства на настанените чужденци съобразно утвърдените разходни норми.
Чл. 20. (1) (Предишен текст на чл. 20 - ДВ, бр. 52 от 2004 г.)
Интеграционните центрове са териториални поделения на агенцията за
осигуряване на обучение по български език, професионална квалификация и
други дейности, необходими за интегрирането на чужденците, търсещи или
получили закрила в Република България.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) Интеграционните центрове:
1. планират и организират обучението по български език;
2. организират и осъществяват съвместно с регионалните инспекторати по
образованието дейностите по установяване степента на придобитите знания по
български език на търсещите или получилите закрила чужденци и насочването
им към определено учебно заведение;
3. планират и организират професионалната квалификация на чужденците,
търсещи или получили закрила, чрез бюрата по труда и чрез обучение в
професионалните кабинети в центъра;
4. съдействат на чужденците с предоставен статут на бежанец или
хуманитарен статут за намиране на работа чрез бюрата по труда;
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5. изпълняват програми за социална защита и интеграция на чужденците
със специални нужди;
6. планират и организират спортни и здравно-просветни дейности;
7. организират и осъществяват дейности за културна адаптация на
чужденците, търсещи или получили закрила;
8. консултират по въпросите на социалното подпомагане и насочват към
общинските служби за социално подпомагане;
9. подготвят и организират издаването на информационни материали за
правата и задълженията на чужденците, търсещи или получили закрила.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА
НА ДЕТЕТО
Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр.
47 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Специализираната администрация
подпомага председателя при осъществяване на правомощията му по Закона за
закрила на детето.
(2) Специализираната администрация е организирана във:
1. Главна дирекция "Контрол по правата на детето", която включва
териториални звена в 6 областни административни центрове;
2. дирекция "Стандарти и анализи";
3. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 27.12.2006 г.) дирекция
"Програми, европейска интеграция и международно сътрудничество".
УСТРОЙСТВЕН

ПРАВИЛНИК

НА

ДЪРЖАВНАТА

АГЕНЦИЯ

ЗА

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 32в. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2006 г., в сила от 31.12.2005 г.) (1) Главна
дирекция

"Национална

държавна

мрежа

за

сигурност

и

отбрана"

е

организирана в териториални дирекции.
(2) Главната дирекция "Национална държавна мрежа за сигурност и
отбрана" подпомага председателя при осъществяване на дейността по
създаване, експлоатиране, поддържане и развитие на далекосъобщителната
мрежа и пунктове за управление в състава на агенцията, свързани със
сигурността и отбраната на страната, както и при осигуряване на надеждното
функциониране, сигурност, независимост и защита на комуникационно87

информационните системи за пренос на класифицирана информация за
нуждите на държавното управление, свързани със сигурността и отбраната на
страната.
УСТРОЙСТВЕН

ПРАВИЛНИК

НА

ДЪРЖАВНАТА

АГЕНЦИЯ

ЗА

МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от
05.05.2006 г.) Администрацията на ДАМТН е организирана в 4 главни дирекции,
4 дирекции, инспекторат и звено "Сигурност".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2005 г., в сила от 10.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 28 от
2006 г., в сила от 01.04.2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006
г.) Общата численост на персонала в административните звена на ДАМТН е
507 щатни бройки.
(3) Числеността на отделните административни звена е посочена в
приложението.
Чл. 6. (1) Председателят на ДАМТН може да създава отдели и сектори в
дирекциите и в главните дирекции.
(2) Председателят на ДАМТН със заповед определя обхвата на
териториалните звена на главните дирекции при спазване разпоредбите на § 6
от преходните и заключителните разпоредби на Закона за административнотериториалното устройство на Република България.
Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)
Специализираната администрация на ДАМТН е организирана в 4 главни
дирекции и 2 дирекции:
1. (отм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)
3. главна дирекция "Метрологичен надзор";
4. дирекция "Разрешения за оценяване на съответствието";
5. главна дирекция "Надзор на пазара";
6. главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор";
7. главна дирекция "Контрол на качеството на течните горива";
8. дирекция "Международно сътрудничество и европейска интеграция".
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(2) Териториалните звена на главните дирекции са техните регионални
отдели.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА
И СПОРТА
Чл. 17. (1) Специализираната администрация подпомага и осигурява
осъществяването на правомощията на председателя.
(2) Специализираната администрация е организирана във:
1. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г., в сила от 11.05.2007 г.)
2. Главна дирекция "Политика за младежта";
3. дирекция "Държавна собственост";
4. Главна дирекция "Спорт за учащи и спорт в свободното време";
5. дирекция "Научно и медицинско осигуряване";
6. дирекция "Спорт за високи постижения";
7. дирекция "Европейска координация и международна дейност".
(3) Броят, седалището, числеността, териториалният обхват и дейността
на териториалните звена в областите по чл. 6, ал. 1 от Закона за
административно-териториалното устройство на Република България се
определят от председателя на агенцията.
Чл. 21. Главна дирекция "Спорт за учащи и спорт в свободното време":
1. подпомага председателя при координацията на дейността му с
областните
Република

администрации,
България,

Националното

регионалните

сдружение

структури

на

на

общините

ведомствата,

в

имащи

отношение към спорта, с общините и спортните организации за изпълнение на
Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта;
2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г., в сила от 11.05.2007 г.) осъществява
регионалната политика на агенцията чрез териториалните си структури, като
подпомага и координира дейността на областните администрации, общините и
спортните организации по отношение на спорта и социалния туризъм;
УСТРОЙСТВЕН

ПРАВИЛНИК

НА

ДЪРЖАВНАТА

КОМИСИЯ

ЗА

ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 12. (1) Администрацията подпомага комисията при изпълнението на
нейните правомощия.
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(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от
01.05.2006 г.) Общата численост на комисията и на нейната администрация,
разпределена в главна дирекция и дирекции, в т.ч. членовете на комисията, е
143 щатни бройки съгласно приложението. Числеността на отделните
териториални звена се определя с решение на комисията.
Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г.) Администрацията на комисията е
обща и специализирана и е организирана в главна дирекция с териториални
звена и дирекции.
Чл. 25б. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) След
приемането

на

подзаконовите

актове

по

прилагането

на

ЗРВКУ,

първоначалното одобряване на бизнес плановете на В и К операторите,
първоначалното утвърждаване и определяне от комисията на цени, условия и
правила за водоснабдителните и канализационните услуги на потребителите,
включително нормите за качество на В и К услугите, към Главна дирекция
"Водоснабдителни и канализационни услуги" се създават 4 териториални
звена: "Запад" със седалище София, "Изток" със седалище Варна, "Север" със
седалище Плевен и "Юг" със седалище Пловдив. Териториалният обхват на
дейност на териториалните звена се определя с решение на комисията.
(2) Териториалните звена:
1. извършват периодични и извънредни проверки на съответната
територия по спазване на ЗРВКУ и подзаконовите актове по прилагането му,
прилагането на утвърдените и определените от комисията цени, условията и
правилата за водоснабдителните и канализационните услуги на потребителите,
включително нормите за качество на В и К услугите;
2. извършват проверки по подадени в комисията жалби и сигнали на
потребители, свързани с изпълнението на дейността на В и К операторите,
включително като събира доказателства и данни, посещава обекти и лица,
изслушва свидетели и др., съставя протоколи от извършените проверки,
участва в изготвянето на решение по спора или предприемане на действия за
доброволно решаване на спора;
3. изготвят предложения за даване на задължителни предписания или за
изготвяне на задължителни указания за отстраняването на установени при
извършена проверка нарушения;
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4. изготвят предложения за налагане на принудителни административни
мерки и административни наказания;
5. длъжностни лица от териториалното звено, когато са упълномощени от
председателя за съответната територия, съставят констативни протоколи и
актове при констатирани нарушения.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 11. (1) Специализираната администрация е организирана в Главна
дирекция "Разрешения и контрол върху хазартната дейност".
(2) В главната дирекция има 5 регионални звена на територията на
страната.
(3) Структурата на главната дирекция и териториалният обхват на дейност
на регионалните й звена се определят от председателя на комисията.
(4) Главната дирекция по ал. 1:
1. извършва проверки и проучвания по подадени писмени искания до
комисията;
2. извършва проверки за законосъобразното осъществяване на хазартната
дейност;
3. привежда в изпълнение решенията на комисията;
4. планира, отчита и анализира резултатите от контролната дейност върху
хазарта;
5. упражнява методическото ръководство върху контролната дейност,
осъществявана от регионалните звена
УСТРОЙСТВЕН

ПРАВИЛНИК

НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА

АГЕНЦИЯ

"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”
Чл. 15. (1) Специализираната администрация подпомага изпълнителния
директор при изпълнение на правомощията му.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2006 г., изм. - ДВ,
бр. 43 от 2006 г., в сила от 26.05.2006 г.) Специализираната администрация е
организирана в дирекция "Автомобилни превози", дирекция "Пътни превозни
средства", дирекция "Професионална компетентност, психологически подбор и
водачи" дирекция "Държавна автомобилна инспекция" и 27 регионални
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дирекции "Автомобилна администрация" в градовете: Благоевград, Бургас,
Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил,
Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе,
Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен
и Ямбол.
Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2006 г., в сила от
26.05.2006 г.) Регионални дирекции "Автомобилна администрация":
1. контролират спазването на изискванията на нормативните актове при
превоза на пътници и товари с моторни превозни средства с българска и
чуждестранна регистрация в страната, както и на всички документи, свързани с
този превоз;
2. контролират спазването на изискванията на нормативните актове при
превоза на пътници и товари за собствена сметка;
3. организират контрола по спазването на Европейската спогодба за
работа на екипажите на превозните средства, извършващи международни
превози (AETR) (ДВ, бр. 99 от 1995 г.), Европейската спогодба за международен
превоз на опасни товари по шосе (ADR) (обн., ДВ, бр. 73 от 1995 г.; попр., бр. 63
от 2005 г.), Европейската спогодба за превоз на лесноразваляеми хранителни
продукти и за специалните транспортни средства, които се ползват при тези
превози (ATP) и на Спогодбата за международни случайни превози на пътници,
извършвани с автобуси (ИНТЕРБУС) (ДВ, бр. 18 от 2003 г.);
4. контролират пунктовете за извършване на периодични прегледи за
проверка на техническата изправност на пътни превозни средства и качеството
на извършваните прегледи;
5. контролират периодичността и качеството на извършваните предпътни
прегледи на превозните средства и водачите им;
6. контролират състоянието на материалната база и изпълнението на
учебните програми в учебните форми за подготовка на водачи на моторни
превозни средства, получили разрешение по реда на Закона за движението по
пътищата;
7. съставят актове за установяване на административни нарушения при
съответно овластяване за това на длъжностни лица от дирекциите;
8. създават и поддържат база данни за лицензираните превозвачи и
регистър за лицата, извършващи таксиметрови превози на пътници;
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9. създават и поддържат база данни за пътните превозни средства и за
транспортната им годност;
10. издават удостоверения за обществен превоз на пътници или товари за
пътните превозни средства;
11. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2006 г., в сила от 26.05.2006 г.) организират и
провеждат изпити за професионална компетентност на водачите на леки
таксиметрови автомобили и на ръководителите на транспортната дейност на
лицата, извършващи таксиметров превоз на пътници;
12. извършват психологическо изследване на кандидатите за придобиване
на правоспособност за управление на моторни превозни средства;
13. организират и провеждат изпити на кандидатите за придобиване на
правоспособност за управление на МПС и създават база данни за изпитаните
кандидати;
14. извършват прегледи за годност на учебните кабинети, учебните
площадки и превозните средства за обучение на кандидати за придобиване на
правоспособност за управление на МПС;
15. осъществяват административнонаказателната дейност на агенцията;
16. дават разрешения за извършване на случайни превози на територията
на Република България;
17. (нова - ДВ, бр. 43 от 2006 г., в сила от 26.05.2006 г.) провеждат
изпитите на водачите, извършващи превози на опасни товари, и на консултанти
по безопасността при превоза на опасни товари.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "БОРБА С
ГРАДУШКИТЕ"
(4) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 111 от
2003 г.) Специализираната администрация осъществява основните функции на
агенцията и е организирана в Главна дирекция "Производствено-техническо и
информационно обслужване" с териториални звена - регионални дирекции.
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УСТРОЙСТВЕН

ПРАВИЛНИК

НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА

АГЕНЦИЯ

"ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Чл. 2. (1) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със
седалище София и с териториални звена в Пловдив, Горна Оряховица и
София.
Чл.

17.

(1)

Непосредственото

ръководство

на

дирекциите

и

териториалните звена се осъществява от директори и ръководители на
териториални звена, които носят отговорност за срочното и точно изпълнение
на конкретните задачи при осъществяване на функциите им.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2006 г., в сила от 17.01.2006 г.) Директорите и
ръководителите на териториални звена дават задължителни указания в
рамките на предоставените им правомощия за осигуряване изпълнението на
закона и подзаконовите актове, на актовете на министъра на транспорта и на
изпълнителния директор на агенцията.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "МОРСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ"
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр.
96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Агенцията е юридическо лице със
седалище София и със специализирани звена Бургас, Варна, Лом и Русе второстепенен

разпоредител

с

бюджетни

кредити

към

министъра

на

транспорта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Контролът върху
дейността на агенцията се осъществява от министъра на транспорта.
УСТРОЙСТВЕН

ПРАВИЛНИК

НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА

АГЕНЦИЯ

"ПРИСТАНИЩНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр.
39 от 2007 г.) Агенцията е юридическо лице - второстепенен разпоредител с
бюджетни кредити към министъра на транспорта, със седалище София, ул.
"Гурко" № 5, и с териториални дирекции във Варна, Бургас, Русе и Лом.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Контролът върху
дейността на агенцията се осъществява от министъра на транспорта.
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Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) В рамките на своята териториална
компетентност териториалните дирекции:
1.

участват

в

организацията

на

дейностите

по

поддържане

на

пристанищата за обществен транспорт с национално значение в условия на
кризи, както и в използването и поддържането на програмно-технически
подсистеми и комплекси за автоматизиране на оповестяването и управлението
на пристанищата при кризи от различен характер;
2. поддържат в актуално състояние публичните регистри на пристанищата
по чл. 92, ал. 4 ЗМПВВППРБ и на пристанищните оператори по чл. 117, ал. 4
ЗМПВВППРБ на хартиен и магнитен носител;
3. контролират спазването на изискванията за техническа безопасност на
пристанищните съоръжения, за здравословни и безопасни условия на труд и за
безопасно осъществяване на товарно-разтоварни операции от квалифициран
за съответния вид работа персонал;
4. контролират спазването на изискванията за експлоатационна годност на
пристанищата, като извършват планови, текущи и целеви проверки на
експлоатационната годност;
5. контролират съответствието на дейностите и услугите, извършвани в
пристанищата, със записаните такива в регистъра на пристанищата, в
регистъра

на

пристанищните

оператори

и

в

удостоверенията

за

експлоатационна годност;
6. осъществяват пряк контрол за спазване на изискванията за свободен
достъп и прилагане на еднакви конкурентни условия за операторите на
пристанищни дейности;
7. осъществяват пряк контрол за изпълнението на плановете за
управление на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност;
8. осъществяват пряк контрол за изпълнението на плановете за действия
при бедствия, аварии и катастрофи;
9. събират, обработват, обобщават, съхраняват и предоставят на дирекция
"Експлоатационна годност, регистри и контрол" необходимите статистически
данни съгласно изискванията на чл. 94 ЗМПВВППРБ;
10. съгласуват картите за типов технологичен процес и инструкциите за
обслужване на пътници;
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11. участват в изработването на становищата по постъпили заявления по
чл. 112б, ал. 1 и чл. 112г, ал. 1 ЗМПВВППРБ;
12. участват в изработването на становищата по проекти на подробни
устройствени планове, с които се отреждат територия и акватория за
извършване на строителство на пристанища по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ;
13. участват в изработването на становищата по проекти на подробни
устройствени планове, с които се прави отреждане на земни и водни участъци
за строителство, както и на документацията за извършване на строителство по
крайбрежието на Черно море и р. Дунав, във вътрешните води и в
териториалното море, както и в зоните на действие на средствата за
навигационно осигуряване;
14. осъществяват контрол върху изпълнението на договорите по чл. 117б,
ал. 1 ЗМПВВППРБ;
15. следят за своевременното и точното заплащане на таксите по чл. 103в,
ал. 6 ЗМПВВППРБ.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА
ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"
Чл. 7. (1) Изпълнителният директор ръководи, координира и контролира
осъществяването на цялостната дейност на Главната инспекция по труда и на
инспектирането по труда съобразно нормативно установените правомощия на
Главната инспекция по труда.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Изпълнителният директор ръководи
Главната инспекция по труда, като:
1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 54 от
2006 г.) утвърждава след съгласуване с министъра на труда и социалната
политика годишния план за работа на Главната инспекция по труда и
годишните планове на териториалните й административни звена;
Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Дирекциите "Областна инспекция по
труда" са звена на Главната инспекция по труда с териториална компетентност.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Дирекция "Областна инспекция по труда":
1. осъществява дейностите по чл. 4;
2. извършва дейности, установени в други нормативни актове;
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3. подпомага социалното партньорство на областно и общинско равнище и
в предприятията;
4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) решава по компетентност жалби, молби,
сигнали и запитвания на физически и юридически лица, свързани с нарушения
на разпоредби по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд,
с осъществяването на трудовите правоотношения и по прилагането на Закона
за насърчаване на заетостта;
5.

прави

предложения

за

усъвършенстване

на

действащото

законодателство на общия и специализирания контрол;
6. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) изготвя отчети, информации и годишен
доклад за своята дейност, както и анализи за състоянието на трудовия
травматизъм и прилагането на нормативните актове по осигуряването на
здравословни и безопасни условия на труд, по осъществяването на трудовите
правоотношения и по прилагането на Закона за насърчаване на заетостта в
обектите на контрол;
7. изпълнява други задачи, възложени от изпълнителния директор.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Дирекция "Областна инспекция по труда"
се ръководи от директор.
(5) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Директорът на дирекция "Областна
инспекция по труда":
1. ръководи, планира, отчита, координира и контролира дейността на
дирекция "Областна инспекция по труда" при осъществяване на дейностите по
чл. 14, ал. 3;
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) осъществява правомощия на
административнонаказващ орган по смисъла на чл. 47, ал. 2 от Закона за
административните нарушения и наказания и;
3. представлява дирекция "Областна инспекция по труда" пред съда,
прокуратурата, следствените органи и други държавни и обществени органи;
4. възлага на юрисконсултите и на други лица с юридическо образование
осъществяването на представителство пред органите по т. 3 с изрично
пълномощно;
5. осъществява и други дейности, възложени от изпълнителния директор;
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6. при отсъствие на директора на дирекция "Областна инспекция по труда"
неговите функции се изпълняват от определено от него длъжностно лице
съгласувано с изпълнителния директор за всеки отделен случай.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
НАСЪРЧАВАНЕ

НА

МАЛКИТЕ

И

СРЕДНИТЕ

ПРЕДПРИЯТИЯ

КЪМ

МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
Чл. 2. (1) Агенцията е юридическо лице със седалище София и с
териториални звена.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) Агенцията е
второстепенен

разпоредител

с

бюджетни

кредити

към

министъра

на

икономиката и енергетиката.
13. (2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г., в сила от 02.02.2007 г.) Главна
дирекция "Междинно звено и изпълнение на проекти" има териториални звена в
административните центрове на всички области.
УСТРОЙСТВЕН

ПРАВИЛНИК

НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА

АГЕНЦИЯ

"СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА"
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2001 г., в сила от
15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 117 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 9 от 2004 г., изм. - ДВ,
бр.

от

30

2007

г.)

(1)

Специализираната

администрация

подпомага

осъществяването на правомощията на изпълнителния директор, свързани с
неговата компетентност.
(2) Специализираната администрация на агенцията е организирана в 4
дирекции:
1.

Главна

дирекция

"Управление

на

социалните

дейности"

с

5

териториални дирекции в София, Пловдив, Варна, Плевен и Бургас;
2. дирекция "Социални програми";
3. дирекция "Инвестиционна дейност";
4. дирекция "Национален армейски спортен център".
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УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО
ЛОЗАТА И ВИНОТО
Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2003 г.) (1) Главна дирекция "Регулиране и
контрол на лозарския потенциал" има 9 териториални звена в Монтана,
Пловдив, Русе, Бургас, Сливен, Благоевград, Плевен, Хасково и Варна.
(2) Главна дирекция "Контрол на виното, лабораторен анализ и борба с
неразрешените енологични практики" има 2 контролни лаборатории за анализ
на вина в София и Пловдив.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО
ОКОЛНА СРЕДА
Чл. 13. Специализираната администрация включва:
1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.) дирекция "Мониторинг на околната среда";
2. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Главна дирекция
"Лабораторно-аналитична дейност" с териториални звена със седалища и
териториален обхват на дейност съгласно приложение № 2; териториалните
звена са със статут на отдели и са подчинени функционално и методически на
главната дирекция;
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО
РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила
от 01.04.2006 г.) Изпълнителният директор осъществява дейността си с
помощта на администрация с обща численост на служителите 350 щатни
бройки, разпределени в организационните структури и административните
звена на агенцията съгласно приложението.
(2) Според дейностите, които извършва, администрацията е обща и
специализирана.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 44 от
2001 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от
01.04.2006 г.) Общата администрация осигурява технически дейността на
агенцията и е организирана в дирекция "Финансово, правно и административно
обслужване".
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(4) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 44 от
2001 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от
01.04.2006 г.) Специализираната администрация осигурява осъществяването
на основните функции на агенцията и е организирана в главна дирекция
"Рибарство, аквакултури и контрол" с 27 териториални звена.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО
СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО КЪМ МИНИСТЪРА
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
Чл. 8. (1) Агенцията е организирана в главна дирекция с териториални
звена и дирекция.
(2) Според дейностите, които извършва, администрацията е обща и
специализирана.
(2) Главна дирекция "Селекция и репродукция в животновъдството" има 9
териториални звена - регионални дирекции.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО
СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ
Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила
от 14.07.2006 г.) Изпълнителният директор осъществява правомощията си с
помощта на администрация с обща численост на служителите 364 щатни
бройки, разпределени в организационните структури и административните
звена на агенцията съгласно приложението.
(2) Според дейностите, които извършва, администрацията е обща и
специализирана.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 64 от
2003 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) Общата администрация осъществява
технически

дейността

на

агенцията

и

е

организирана

в

дирекция

"Административно и финансово обслужване".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 64 от
2003 г.) Специализираната администрация осъществява основните функции на
агенцията и е организирана във:
1. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) Главна дирекция "Сортоизпитване" с 12
териториални звена;
100

2. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) Главна дирекция "Апробация и
семеконтрол" с 14 териториални звена;
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО
ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) (1) Специализираната администрация
е структурирана в дирекция "Развитие на хидромелиоративните системи и
сдружения за напояване" и Главна дирекция "Хидромелиорации".
(2) Главна дирекция "Хидромелиорации" е с териториални звена регионални дирекции по хидромелиорации.
УСТРОЙСТВЕН

ПРАВИЛНИК

НА

КОМИСИЯТА

ЗА

ЗАЩИТА

НА

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 2. (1) Комисията е държавна комисия към министъра на икономиката и
енергетиката.
(2) Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен
разпоредител с бюджетни кредити, със седалище София и с регионални звена
на територията на страната.
(3) Общата численост на комисията и на нейната администрация е 188
бройки. Числеността на отделните административни звена е посочена в
приложението.
Чл. 13. Специализираната администрация е организирана във:
1. Главна дирекция "Контрол на пазара" с 6 регионални дирекции:
а) регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил,
Перник и Благоевград със седалище София;
б) регионална дирекция за областите Видин, Монтана и Враца със
седалище Монтана;
в) регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе,
Ловеч и Плевен със седалище Русе;
г) регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище,
Разград и Силистра със седалище Варна;
д) регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със
седалище Бургас;

101

е) регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик,
Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище Пловдив;
2. дирекция "Защита на икономическите интереси на потребителите";
3. дирекция "Методология, анализи и координация".
Чл. 16. (1) Главна дирекция "Контрол на пазара":
1. организира и контролира изпълнението на решенията на комисията и на
разпорежданията на председателя от страна на регионалните дирекции;
2. определя приоритетите в дейността на регионалните дирекции;
3. координира взаимодействието между регионалните дирекции в областта
на контрола;
4. контролира дейността на регионалните дирекции по решаването на
жалбите на потребителите, както и предприетите действия по постъпилите
сигнали за нарушения;
5. организира и изготвя обобщителни справки за резултатите от дейността
на регионалните дирекции;
........
(2) Регионалните дирекции:
1. извършват проверки по спазване изискванията на нормативните актове,
контролът на които е възложен на комисията;
2. набират информация за опасни стоки и услуги на пазара;
3. информират главния директор при съмнения за наличие на опасни стоки
и услуги на пазара и при разкриване на доказано опасни стоки и услуги;
4.

набират

информация

за

публикувани

рекламни

съобщения

на

територията на регионалната дирекция;
5. набират информация за предлагани на потребителите договори с общи
условия;
6. привеждат в изпълнение издадените от председателя на комисията
заповеди за налагане на принудителни административни мерки;
7. дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствия и
нарушения на нормативните актове и изготвят заключения по възраженията
във връзка с констатирани нарушения;
8. уведомяват главния директор при констатиране на нарушения, за които
се предвижда налагане на принудителни административни мерки;
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9.

осигуряват

условия

за

работа

на

помирителните

комисии

на

територията на съответната регионална дирекция и участват в тях със свой
представител;
10. осъществяват информационни прояви за защита на потребителите на
територията на съответните области;
11. предлагат изготвянето на образователни материали за защита на
потребителите;
12. съдействат пред компетентните контролни органи за разрешаване на
потребителски жалби и рекламации на територията на съответната област, в
т.ч. по отношение на жалби на потребители на топлинна, електрическа енергия
и природен газ;
13. анализират състоянието на потребителския пазар на територията на
съответните области;
14. осъществяват дейности по координиране на действия и мерки за
защита

на

потребителите

с

териториалните

подразделения

на

други

административни структури, с потребителските организации и браншовите
съюзи на територията на съответните области;
15. информират обществеността на региона за дейността на комисията;
16.

отговарят

за

правилното

управление

и

стопанисване

на

предоставеното им движимо и недвижимо имущество;
17. отговарят за ефективното и законосъобразното разходване на
предоставените им бюджетни средства при спазване на финансовата
дисциплина.
УСТРОЙСТВЕН

ПРАВИЛНИК

НА

КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА

ИНСПЕКЦИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2, изм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г.) Контролнотехническата инспекция е юридическо лице на бюджетна издръжка със
седалище град София, с 28 регионални служби в административните центрове
на областите в Република България.
Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2001 г., в сила от 01.05.2001 г.) (1) (Изм. - ДВ,
бр. 4 от 2002 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм. - ДВ, бр.
11 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Специализираната администрация
подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на изпълнителния
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директор и е организирана в главна дирекция "Регистрация, контрол и
правоспособност

за

работа

с

техниката"

с

регионални

служби

в

административните центрове на областите в Република България.
(2) Регионалните служби са със статут на сектори.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ДЪРЖАВНАТА
ПОЛИТИКА ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2007 г.) Министерството е структурирано в
главна дирекция с 28 териториални звена, 10 дирекции, звено за вътрешен
одит, инспекторат и звено по сигурността на информацията.
Чл. 32. (1) Специализираната администрация е организирана в главна
дирекция и 5 дирекции:
1. Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" с 28
териториални звена;
2. дирекция "Планиране и превантивна дейност";
3. дирекция "Национален учебен център и подготовка на частния сектор";
4. дирекция "Комуникационни и информационни системи";
5. дирекция "Международна дейност";
6. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2007 г.) дирекция "Възстановяване и подпомагане".
(3) Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" има
териториални звена - дирекции "Гражданска защита", в административните
центрове на областите, на които е разделена територията на Република
България.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
Чл. 31. Специализираната администрация е организирана във:
1. Главна дирекция "Земеделие и гори" с 28 териториални звена областни дирекции "Земеделие и гори" и общински служби по земеделие и
гори;
2. дирекция "Поземлени отношения";
3. дирекция "Търговски дружества с държавно участие";
4. дирекция "Инвестиционна политика";
5. дирекция "Европейска интеграция и международни отношения";
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6. дирекция "Европейски и международни програми и проекти";
7. дирекция "Развитие на селските райони";
8. дирекция "Аграрно развитие";
9. дирекция "Безопасност и контрол на храни и фуражи";
10. дирекция "Агростатистика";
11. дирекция "Маркетинг и регулаторни режими";
12. дирекция "Наука и образование".
Чл. 32. (1) Главна дирекция "Земеделие и гори":
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) подпомага
министъра при провеждането на държавната политика в областта на
земеделието и продоволствието и прилагането на Общата селскостопанска
политика (ОСП) на ЕС на територията на областните администрации, като
ръководи, координира и контролира областните дирекции "Земеделие и гори" и
общинските служби по земеделие и гори;
2. осъществява координацията между министерството и второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити към министъра, а чрез областните
дирекции "Земеделие и гори" - с техните регионални звена;
3. следи за изпълнението на нормативната уредба, регламентираща
дейността на структурите на второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра на областно ниво; съвместно с тях изготвя
предложения за изменения и допълнения в законовите и подзаконовите
нормативни актове;
4. организира и координира дейността на дирекциите към министерството
при провеждане на национални мероприятия, свързани с ОСП на ЕС на
национално и областно равнище;
5.

създава

и

поддържа

регистър,

свързан

със

Системата

за

идентификация на земеделските парцели;
6. организира и провежда обучение по прилагане на ОСП на ЕС на
служители от структурите на министерството, земеделски стопани и браншови
организации;
7. координира дейността по изпълнението на Закона за опазване на
селскостопанското имущество (ЗОСИ);
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8. участва в разработването на ежегодния Аграрен доклад съвместно с
дирекция "Маркетинг и регулаторни режими", като представя съответни данни
за състоянието на отрасъла по региони и предлага мерки за развитието му.
(2) Областните дирекции "Земеделие и гори" и общинските служби по
земеделие и гори:
1. участват в дейността по подпомагане на министъра при осъществяване
на държавната политика и прилагат ОСП на ЕС на територията на областта;
2.

осъществяват

координацията

на

регионалните

звена

на

второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
3. координират и следят за изпълнението на нормативната уредба,
регламентираща дейността им;
4.

създават

и

поддържат

регистър,

свързан

със

Системата

за

идентификация на земеделските парцели и други регистри, необходими за
дейността на министерството;
5. осъществяват контрол за съответствие на обявеното качество на пресни
плодове и зеленчуци съобразно изискванията на Наредба № 9 от 2002 г. за
изискванията за качество и контрол на съответствие на пресни плодове и
зеленчуци (ДВ, бр. 42 от 2002 г.);
6. контролират спазването на правилата за окачествяване и класификация
на кланични трупове, птици и яйца на регионално ниво;
7. водят регистър на земеделските производители на територията на
областта съгласно изискванията на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и
поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
8. събират, обработват и анализират данните за дейността на системата
за земеделска счетоводна информация;
9. набират, обобщават и предават в министерството оперативна и
агростатистическа селскостопанска информация по подотрасли, необходима за
вземане на управленчески решения;
10. подпомагат и координират дейността на браншовите организации на
областно ниво;
11. осъществяват дейностите по чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на
земеделските земи по промяна на предназначението на земеделските земи;
12. правят предложения за включване в поименните списъци на
противоерозионни обекти, обекти за подобряване продуктивните качества на
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земеделските земи и изграждане на инфраструктурни обекти в земеделски
територии;
13. извършват проверки по жалби и сигнали на граждани и изготвят
отговори във връзка с възстановяването на собствеността на земеделските
земи съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
(ЗСПЗЗ) и Закона за възстановяване собствеността на горите и земите от
горския фонд (ЗВСГЗГФ);
14. провеждат търгове за отдаване под наем и аренда на земи от
държавния поземлен фонд (ДПФ);
15. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) подготвят
процедури и сключват договори за продажба и замяна на земи от ДПФ при
условията и по реда на чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ след издаване заповед на
министъра на земеделието и продоволствието по чл. 45, ал. 2 и 5 от
Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ;
16. подготвят становища и сключват договори за продажба на земеделски
земи от ДПФ с притежатели на поименни компенсационни бонове по чл. 24, ал.
5 от Наредба № 16 от 2000 г. за организиране и провеждане на търгове за
продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на
поименни компенсационни бонове (ДВ, бр. 62 от 2000 г.);
17. сключват договори за наем по чл. 28, ал. 1 от Наредбата за оземляване
на безимотни и малоимотни граждани (ДВ, бр. 87 от 2000 г.);
18. подготвят и сключват договори за предоставяне на земеделски земи
под наем и аренда без търг или конкурс при условията на чл. 24а, ал. 2, т. 1 и 2
ЗСПЗЗ;
19. организират и провеждат търгове за продажба и замяна на негодните
за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване земеделски земи в
стопанските дворове на организациите по § 12 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗСПЗЗ със собствена земеделска земя и сключват договорите
за продажба и замяна след издаване на заповед от министъра;
20. подготвят предложения до областните управители за издаване на
актове за държавна собственост на земите по чл. 45, ал. 10 от Правилника за
прилагане на ЗСПЗЗ;
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21. общинските служби по земеделие и гори подпомагат областните
дирекции "Земеделие и гори" по прилагане на стратегията за финансово
подпомагане на земеделските производители;
22. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) изготвят отчети,
анализи и доклади за състоянието на земеделието и продоволствието на
територията на областта и правят конкретни предложения за развитие на
отделните подотрасли.
УСТРОЙСТВЕН

ПРАВИЛНИК

НА

МИНИСТЕРСТВОТО

НА

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Чл. 21. (2) Главна дирекция "ГРАО" има териториални звена в
административните центрове на областите, на които е разделена територията
на Република България.
(3) Териториалните звена "ГРАО":
1. методически ръководят и оказват помощ на общините и кметствата по
функционирането на ЕСГРАОН, поддържането на регистрите по гражданското
състояние и административното обслужване на населението;
2.

организират

и

отговарят

за

ежеседмичното

получаване

на

актуализирани съобщения от общините;
3. обединяват и ежеседмично изпращат информацията за актуализиране
на НБД "Население";
4.

извършват

визуален

контрол

на

обработените

актуализационни

съобщения;
5. осъществяват дейността по присвояване, коригиране и заличаване на
единен граждански номер и издават удостоверения за верен единен
граждански номер;
6. методически подпомагат и контролират общинските администрации при
експлоатацията на локалната база данни;
7. поддържат областни (регионални) база данни;
8. контролират поддържането на ЛБД "Население" на общинско равнище;
9. контролират и разпределят към ЛБД "Население" на общинско равнище
рефлекторната актуализационна информация от НБД "Население".
Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.06.2007 г.) (1) Главна
дирекция "Програмиране на регионалното развитие" (ПРР):
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1. изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма
"Регионално развитие 2007 - 2013" и всички произтичащи от това задължения и
отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз (ЕС) и Структурните
фондове, в т. ч.:
а) организира, координира и съгласува в рамките на координационния
механизъм на Националния план за развитие и Националната стратегическа
референтна рамка изработването и управлението на Оперативна програма
"Регионално развитие 2007 - 2013";
б) ръководи дейността на териториалните звена в центровете на районите
за планиране в структурата на дирекцията, които изпълняват функциите на
междинни звена за изпълнението на Оперативна програма "Регионално
развитие 2007 - 2013" и други функции, възложени им от министъра;
в)

организира

разработването

и

актуализирането

на

системи

от

индикатори за мониторинг на оперативната програма;
г) осигурява публикуването на обяви във връзка с изпълнението на
Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013" и организира
оценката на постъпилите проектни предложения;
д) подготвя и сключва договори за изпълнение с крайните бенефициенти
на оперативната програма;
е) осъществява оперативно, финансово и процедурно наблюдение на
операциите, финансирани от програмата;
ж)

организира,

председателства

и

осигурява

технически

и

административно заседанията на Комитета за наблюдение на оперативната
програма и изпълнява функциите на секретариат; отговаря за изпълнението на
решенията, взети по време на заседанията на комитета;
з) отговаря за изграждането и поддръжката на система за събиране на
достоверни финансови и статистически данни относно приложението на
индикаторите за мониторинг и оценка и подава редовно информация към
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Министерството на
финансите;
и) осигурява провеждането на предварителна, междинна и последваща
оценка на управляваната програма;
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к) носи отговорност за въвеждането и използването от страна на
бенефициентите и други участващи звена, ангажирани в управлението и
изпълнението на програмата, на отделна счетоводна система за всички
предвидени дейности, финансирани в рамките на оперативната програма;
л) следи за законосъобразността на финансовите операции чрез
въвеждането на системи и мерки за надеждно финансово управление и
контрол;
м)

извършва

наблюдения

и

прилага

корективни

мерки

съгласно

изискванията на Европейската комисия (ЕК) при констатиране на нередности;
н) осигурява публичност и обществена осведоменост за дейности,
свързани с изпълнението на оперативната програма;
о) изготвя годишни доклади и заключителен доклад за изпълнението на
Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013" и ги представя за
одобрение на Комитета за наблюдение; след одобрение от комитета представя
докладите на ЕК чрез централното координационно звено в Министерството на
финансите;
п) осигурява надеждна одитна пътека и провежда периодичен одит на
управленските системи и на системите за контрол;
2. изпълнява функциите на управляващ орган на оперативните програми
за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз
(България и Македония, България и Сърбия и България и Турция);
3. изпълнява функциите на национален партниращ орган за оперативните
програми за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС
(България и Румъния и България и Гърция) и за Оперативната програма за
трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн;
4. изпълнява функциите на национално контактно и/или информационно
звено

по

Оперативната

Черноморския

басейн,

програма

за

Оперативната

трансгранично
програма

сътрудничество

за

в

транснационално

сътрудничество в Югоизточна Европа и Оперативната програма за техническа
помощ и подкрепа на изготвянето и изпълнението на оперативни програми за
териториално сътрудничество (INTERACT и ESPON);
5. в качеството си на управляващ орган, национален партниращ орган,
национално

контактно

и/или

информационно

звено

по

програмите

за
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европейско териториално сътрудничество, финансирани от Структурните
фондове на ЕС, изпълнява следните функции:
а)

предоставя

на

ЕК

чрез

централното координационно

звено

в

Министерството на финансите статистически и финансови данни относно
управлението, наблюдението и оценката на програмите за трансгранично
сътрудничество (ТГС) и транснационално сътрудничество (ТНС);
б) изготвя и актуализира необходимите документи, свързани с програмите
за ТГС и ТНС;
в) участва в Съвместните комитети за наблюдение и в Съвместните
направляващи комитети по програмите за ТГС и ТНС;
г) създава технически секретариати и/или информационни звена и
подсекретариати по програмите за ТГС и ТНС и координира дейността им;
д) осигурява изпълнението на програмите за ТГС и ТНС в съответствие с
регламентите на ЕС;
е) изготвя необходимите тръжни документи, провежда тръжни процедури,
подготвя и сключва договори за изпълнение на проекти, финансирани от
Структурните фондове на ЕС;
ж) изготвя и чрез централното координационно звено в Министерството на
финансите изпраща в ЕК годишни доклади по изпълнението на програмата;
з) изготвя и съгласува двустранни и многостранни договори, меморандуми
за разбирателство и спогодби, свързани с управлението и изпълнението на
програми и проекти за европейско териториално сътрудничество;
и) осигурява изготвянето на периодична оценка за напредъка по
изпълнението на програмите;
к) гарантира прецизност при изпълнението на финансовите дейности и в
частност прилагане на външни мерки за контрол в съответствие с принципите
за финансово управление, прави коментар и при необходимост изисква
изпълнението на корективни мерки;
л) изпълнява мерки за осигуряване на информираност, публичност и
прозрачност относно дейностите, свързани с управлението и изпълнението на
програмите за териториално сътрудничество;
м) подготвя и провежда процедурите за избор на оценители и контрольори
от българска страна по програмите на ТГС и ТНС.
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(2) Главна дирекция "ПРР" се ръководи от главен директор. В изпълнение
на своите правомощия главният директор се подпомага от двама заместник
главни директори.
(3) Главна дирекция "ПРР" има териториални звена в центровете на
районите за планиране, които изпълняват функциите на междинни звена на
Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013" и други функции,
възложени им от министъра.
УСТРОЙСТВЕН

ПРАВИЛНИК

НА

МИНИСТЕРСТВОТО

НА

ПРАВОСЪДИЕТО
Чл. 27. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2004 г., в сила от 02.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 19
от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) Главна дирекция "Изпълнение на
наказанията":
1. във връзка с режимната и надзорно-охранителната дейност на местата
за лишаване от свобода:
а) по отношение на охраната и сигурността в затворите и поправителните
домове:
аа) осъществява методическо ръководство и контрол по отношение на:
носенето на постовата служба; организацията на охраната, правата и
задълженията на надзорно-охранителния състав; състоянието и използването
на

сигнално-охранителната,

свързочно-съобщителната

и

контролно-

измервателната техника, както и на специалните средства, оръжие и
боеприпаси;
бб) организира осигуряването на надзорно-охранителната дейност с
технически и други средства за охрана и контрол, извършва оценка на
ефективността

на

съществуващата

надзорно-охранителна

техника,

като

предлага мерки за подобряване на работата;
вв) организира и участва в провеждането на общата и специалната
подготовка на състава;
гг) извършва тематични проверки и участва в провеждането на комплексни
проверки на цялостната дейност по изпълнение на наказанието лишаване от
свобода;
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дд) осъществява взаимодействието с органите на Министерството на
вътрешните работи по издирване и залавяне на избягали лишени от свобода и
в случаите на екстремни ситуации;
ее) анализира и обобщава надзорно-охранителната дейност в затворите и
поправителните домове и предлага мерки за нейното подобряване;
б) по отношение на режимната дейност и правното положение на
задържаните в местата за лишаване от свобода:
аа) осъществява методическо ръководство и контрол по: привеждането в
изпълнение на влезлите в сила присъди; взаимодействието с органите на
съдебната власт за привеждане в изпълнение на мярката за неотклонение
"задържане

под

стража";

законосъобразността

при

прилагане

на

дисциплинарните мерки; разпределението на времето на лишените от свобода;
състоянието на жилищно-битовата база; настаняването и разпределението на
новопостъпилите; спазването на правата и задълженията; работата на
комисиите по чл. 17 от Закона за изпълнение на наказанията; освобождаването
от местата за лишаване от свобода;
бб) води отчетните документи на лишените от свобода, като изгражда и
поддържа необходимите картотеки;
вв) анализира и обобщава режимната дейност в местата за лишаване от
свобода, изготвя информации и доклади с предложения за отстраняване на
слабостите;
гг) категоризира и прекатегоризира лишените от свобода, извършва
териториалното

разпределение

на

лишените

от

свобода

по

затвори,

поправителни домове и затворнически общежития;
дд) осъществява тематични проверки и участва в извършването на
комплексни проверки на цялостната дейност по изпълнение на наказанието
лишаване от свобода;
ее) разглежда молби, жалби, сигнали и предложения на лишените от
свобода и на гражданите;
в) по отношение на охраната и сигурността в следствените арести:
аа) осъществява методическо ръководство и контрол по отношение на
охраната и реда в следствените арести;
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бб) анализира и оценява резултатите от дейността на охранителните
екипи, взема системни мерки за подобряване организацията на работа и прави
предложения във връзка с това;
вв) организира и контролира специалната, бойната и физическата
подготовка на охранителните състави;
гг) извършва тематични проверки и участва в провеждането на комплексни
проверки на цялостната дейност в следствените арести;
дд) осъществява контрол за правилното съхраняване и използване на
техническите, помощните и транспортните средства и въоръжението;
ее) осъществява взаимодействие с Главна дирекция "Охрана" по
обезпечаване провеждането на следствени и съдебни действия в случаи,
предвидени в закон;
жж) разглежда молби и жалби на задържаните лица по време на престоя
им в следствените арести;
г) по отношение на вътрешната сигурност и комендатура:
аа)

осъществява

взаимодействието

с

органите

на

МВР

по

предотвратяване, разкриване и документиране на престъпления, извършени от
служители и лишени от свобода;
бб) подпомага органите на МВР за допълнително разкриване на престъпни
деяния, извършени от лишени от свобода;
вв) организира и контролира дейностите по Закона за защита на
класифицираната информация;
гг) организира и контролира дейността на оперативната дежурна част в
главната дирекция по събиране на ежедневна информация за обстановката в
местата за лишаване от свобода и оповестяване на служителите в особени
случаи;
дд) поддържа и контролира бойната и мобилизационната готовност в
Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и в териториалните й звена при
мирновременни и военновременни условия, аварии и природни бедствия;
д) по отношение на медицинското обслужване на лишените от свобода:
аа) организира и контролира дейността на специализираните болници за
активно лечение на лишените от свобода и медицинските центрове;
бб) определя лишените от свобода, които се нуждаят от специализирано
лечение във външни лечебни заведения;
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вв) предлага лишени от свобода за помилване и прекъсване изпълнението
на наказанието по здравословни причини;
гг) определя реда за привличане на външни консултанти за оценка на
здравословното състояние на лишените от свобода;
дд) осигурява здравното обслужване в местата за лишаване от свобода
чрез провеждане на мероприятия, свързани с профилактичната и лечебнодиагностичната дейност и противоепидемиологичното осигуряване, както и
чрез спазване на хигиенните норми и санитарните правила;
2. във връзка със социалната дейност и възпитателната работа в местата
за лишаване от свобода и изпълнението на наказанието пробация:
а) по отношение на социалната дейност и възпитателната работа:
аа)

организира

и

контролира

изготвянето

на

оценката

на

правонарушителите, планирането на изпълнението на присъдите и прилагането
на специализирани програми за адаптация и подготовка за живот на свобода;
бб)

внедрява

и

контролира

прилагането

на

образователни

и

квалификационни програми за лишените от свобода;
вв) осигурява и подпомага организирането и провеждането на културноинформационни и спортни програми за ангажиране свободното време на
лишените от свобода;
гг) отговаря за внедряването на програми за специализирано третиране на
лишени от свобода и прави оценка на ефективността от тяхното прилагане;
дд) отговаря за гарантирането на правния и социалния статус на лишените
от свобода;
ее) организира и ръководи дейностите по психологическото обслужване на
лишените от свобода;
жж) организира взаимодействието с неправителствените организации и
контролира привличането на доброволци за осъществяване на социалновъзпитателни дейности в местата за лишаване от свобода;
б) по отношение на изпълнението на наказанието пробация:
аа) осъществява методическо ръководство и контрол на пробационните
служби;
бб) дава методически указания за дейността на пробационните съвети;
вв) координира взаимодействието с държавните институции и обществени
организации по прилагане на пробационните мерки;
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гг) осъществява тематични проверки, участва в извършването на
комплексни проверки на цялостната дейност по изпълнение на наказанието
пробация и оценява ефективността й;
дд) контролира спазването на правата на осъдените на пробация и
настъпилите промени в правния им статус;
ее) разглежда молбите и жалбите на осъдените на пробация и гражданите;
3. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2006 г.) във връзка с извършването на спомагателни
дейности по финансово-ресурсното осигуряване на местата за лишаване от
свобода и пробационните служби:
а) по отношение на финансово-счетоводното обслужване:
аа) подпомага финансово-счетоводното обслужване на главната дирекция
и на териториалните й звена;
бб) участва в разработването на проект на бюджет на главната дирекция и
на териториалните й звена;
вв) дава мнение за разпределението на бюджетните кредити на
териториалните звена и участва в контрола по спазването на утвърдените
лимити за разходи;
гг) участва в организирането и контрола по изпълнението на утвърдения
бюджет;
дд) изготвя периодични отчети на главната дирекция и на териториалните
й звена;
б) по отношение на капиталовите разходи и материално-техническото
осигуряване:
аа) разработва обобщен проект на обектите за капиталови разходи,
обосновава и предлага включването им в поименните списъци;
бб) участва в организирането и контрола по изпълнението на капиталовите
разходи;
вв) дава мнение и подпомага разработването и координирането на
изпълнението на плановете за материално осигуряване на главната дирекция и
на териториалните й звена;
гг) подпомага дейностите по организация на труда и работната заплата и
работата на териториалните звена, свързана с вещевото осигуряване на
личния състав и лишените от свобода, обезпечаването на бита и прехраната на
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лишените

от

свобода,

експлоатацията

на

транспортните

средства

и

инженерната техника;
дд) участва в изготвянето на конкурсни документации и в организирането
на процедури при условията и по реда на Закона за обществените поръчки;
ее) участва в контрола по изпълнението на сключените договори с фирми
контрагенти.
4. във връзка с административноправното обслужване и човешките
ресурси:
а) по отношение на човешките ресурси:
аа) изготвя и актуализира длъжностното разписание на Главна дирекция
"Изпълнение на наказанията" и длъжностните характеристики на държавните
служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение;
бб)

подготвя

прекратяването

актовете,

на

свързани

служебните

и

с

възникването,

трудовите

изменянето

правоотношения

и

и
на

правоотношенията по Закона за Министерството на вътрешните работи;
вв) отговаря за правилното отчитане на отпуските и заверява молбите за
ползването им;
гг) издава и заверява служебните и трудовите книжки;
дд) оформя болничните листове и ги предава на касиера;
ее) образува, оформя и съхранява служебните досиета и личните кадрови
дела на работещите в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията";
жж) съхранява делата на напусналите служители;
б) по отношение на правното обслужване:
аа) осигурява по предвидения в закона ред спазването на законността при
осъществяването

на

дейността

на

Главна

дирекция

"Изпълнение

на

наказанията";
бб) участва в процедурите за назначаване на служители в Главна
дирекция "Изпълнение на наказанията" и следи за законосъобразността на
актовете,

свързани

с

възникването,

изменянето

и

прекратяването

на

служебните и трудовите правоотношения и на правоотношенията по Закона за
Министерството на вътрешните работи на служителите в Главна дирекция
"Изпълнение на наказанията";
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вв)

участва

в

дейността

по

упражняване

правото

на

държавна

собственост, свързана с дейността на Главна дирекция "Изпълнение на
наказанията";
гг) осъществява процесуалното представителство по въпроси, свързани с
дейността на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията";
дд) оказва правна помощ на министъра и на административните звена в
министерството, като дава мотивирани становища по правни въпроси, свързани
с дейността на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията";
в) по отношение на информационно-аналитичното обслужване:
аа) осъществява информационно-аналитичното обслужване на местата за
лишаване от свобода, справочната, статистическата и архивната дейност,
включително чрез създаване и използване на автоматизирани информационни
програми и фондове;
бб) анализира и обобщава дейността на местата за лишаване от свобода,
изготвя информации и доклади с предложения за отстраняване на слабостите;
вв) отговаря за поддръжката на наличната компютърна техника;
гг) организира и контролира кореспонденцията на главната дирекция;
5. във връзка с пенитенциарната политика:
а) по отношение на научно-приложната и учебната дейност:
аа) организира и извършва научни изследвания самостоятелно или
съвместно с външни научни звена и институции;
бб) разработва методически указания за нуждите на практическата
дейност по изпълнение на наказанията;
вв) участва в изготвянето на проекти за промени в нормативната уредба;
гг) организира издаването на бюлетин "Затворно дело";
дд)

участва

в

международното

сътрудничество

и

осъществява

международния обмен на информация;
ее) организира и подготвя заседанията на Научно-методическия съвет по
затворно дело;
жж)

разработва

и

реализира

учебни

планове

и

програми

за

професионалната подготовка на служителите;
б) по отношение на Психологическата лаборатория:
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аа) извършва психологическо изследване на кандидатите за длъжности в
Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", Главна дирекция "Охрана" и в
техните териториални звена;
бб) извършва ретестиране и дава препоръки на служители в Главна
дирекция "Изпълнение на наказанията", Главна дирекция "Охрана" и в техните
териториални звена;
вв) организира участието на психолози в екипи за действие в кризисни
ситуации;
гг)

осъществява

проучване

на

параметрите

на

организационното

поведение в местата за лишаване от свобода и подготвя аналитични доклади с
препоръки;
дд) обучава психолозите от местата за лишаване от свобода и контролира
тяхната дейност по отношение на работата им със служителите;
ее)

осъществява

психодиагностична,

организационно-консултативна,

тренингова и терапевтична дейност със служителите в Главна дирекция
"Изпълнение на наказанията" и в териториалните й звена;
жж) извършва специализирани психологически изследвания по Закона за
защита на класифицираната информация;
зз) извършва научно-приложна дейност и участва в разработването и
провеждането на проекти по проблемите на пенитенциарния персонал;
ии) създава, съхранява и отговаря за правилното използване на
информационен фонд и архив на психодиагностичната дейност.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Чл. 26 (2) Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми
и проекти" има териториални звена в центровете на районите за планиране.
НАРЕДБА

№

1

ОТ

30

ЯНУАРИ

2003

Г.

ЗА

СТРУКТУРАТА,

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОХРАНАТА НА ОРГАНИТЕ НА
СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.) Териториални звена на Главна
дирекция "Охрана" са:
1. областни звена;
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2. районни звена.
(2) Началниците на териториалните звена ръководят, организират и
контролират цялостната дейност за изпълнение на функциите по чл. 1, ал. 2.
УСТРОЙСТВЕН

ПРАВИЛНИК

НА

НАЦИОНАЛНАТА

ВЕТЕРИНАРНО-

МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА
Чл. 11. (1) Генералният директор осъществява дейността си с помощта на
администрация.
(2) Администрацията по ал. 1 е структурирана в Централно управление, 36
поделения - териториални звена, и специализирани структури.
(3) Общата численост на администрацията на НВМС е 2402 щатни бройки.
(4) Числеността на персонала в административните звена на НВМС е
посочена в приложението.
(2) В състава на Главна дирекция "Контрол на ветеринарномедицинската
дейност" се включват следните териториални звена:
1. регионалните ветеринарномедицински служби в Благоевград, Бургас,
Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Кърджали,
Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе,
Силистра,

Сливен,

Смолян,

София,

Софийска

област,

Стара

Загора,

Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол;
2. дирекция "Столичен ветеринарно-санитарен контрол";
3. дирекция "Граничен ветеринарномедицински контрол".
УСТРОЙСТВЕН

ПРАВИЛНИК

НА

НАЦИОНАЛНАТА

СЛУЖБА

ЗА

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Генералният директор осъществява
правомощията си с помощта на администрация. Общата численост на
администрацията е 541 щатни бройки.
(2) Според дейностите, които извършва, администрацията е обща и
специализирана.
(3) Общата администрация осигурява технически дейността на генералния
директор и на специализираната администрация и е организирана в две
дирекции: "Административно-правна, човешки ресурси и информационно
обслужване" и "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността".
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(4) Специализираната администрация е организирана във:
1. Главна дирекция "Растителна защита";
2. Централна лаборатория по карантина на растенията (ЦЛКР);
3. (изм. – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Централна лаборатория за химични
изпитвания и контрол;
4. Институт за защита на растенията ( ИЗР).
(5) В състава на главната дирекция влизат 14 регионални служби за
растителна защита във: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин,
Враца, Добрич, Кюстендил, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и
Хасково.
(6) Специализираните териториални звена по ал. 4, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 са със
статут на дирекции.
(7) Разпределението на щатните бройки по административни звена е
посочено в приложението.
УСТРОЙСТВЕН

ПРАВИЛНИК

НА

НАЦИОНАЛНАТА

СЛУЖБА

ПО

ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
Чл. 9. (1) Изпълнителният директор осъществява правомощията си с
помощта на администрация, структурирана в дирекции с териториални звена.
(2)

Според

дейностите,

които

извършва

при

подпомагане

на

изпълнителния директор, администрацията е обща и специализирана.
(3) Общата администрация осигурява технически дейността на НСЗФ и е
организирана в дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско
обслужване".
(4) Специализираната администрация е организирана във:
1. дирекция "Централна лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени
продукти и фуражи";
2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2005 г.) главна дирекция "Зърно и зърнени продукти"
с дванадесет териториални звена с лаборатории;
3. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2005 г.) главна дирекция "Контрол на фуражите" с
четиринадесет териториални звена с лаборатории.
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УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Чл. 3. (1) Държавната агенция по горите се ръководи и представлява от
председател, който се определя с решение на Министерския съвет и се
назначава от министър-председателя.
(2) Председателят ръководи и представлява агенцията.
(3) Председателят на агенцията е първостепенен разпоредител с
бюджетни кредити.
(4) Председателят на Държавната агенция по горите осъществява
правомощията си пряко и чрез структурите и специализираните териториални
звена на агенцията.
Чл. 9. (1) Държавната агенция по горите е структурирана в дирекция
„Вътрешен одит”, инспекторат, обща и специализирана администрация,
регионални управления на горите, държавни лесничейства и специализирани
териториални звена.
(2) Общата численост на персонала в агенцията и н нейните структури и
специализирани териториални звена е 7538 щатни бройки.
УСТРОЙСТВЕН

ПРАВИЛНИК

НА

АГЕНЦИЯТА

ЗА

СОЦИАЛНО

ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2003 г., в сила от 01.07.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр.
14 от 2005 г., в сила от 11.02.2005 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) Структурата на
агенцията включва обща администрация, организирана в две дирекции, и
специализирана

администрация,

организирана

в

главна

дирекция,

две

дирекции, регионални дирекции за социално подпомагане и дирекции
"Социално подпомагане".
(2) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) Териториални поделения на агенцията са
регионалните

дирекции

за

социално

подпомагане

в

областните

административни центрове и дирекциите "Социално подпомагане".
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) Общата численост на
персонала, структурата на агенцията, броят и териториалният обхват на
нейните поделения са посочени в приложението.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА
Чл. 13. Специализираната администрация е организирана в:
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1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.) дирекция
"Международна трудова миграция и посредничество";
2. (нова - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.) дирекция
"Европейски фондове и международни проекти";
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.) Главна
дирекция "Услуги по заетостта", която включва териториалните поделения на
агенцията - дирекциите "Регионална служба по заетостта" и дирекциите "Бюро
по труда";
Чл. 16. (1) Дирекциите "Регионална служба по заетостта" са териториални
поделения към Главна дирекция "Услуги по заетостта". Седалищата и
териториалният обхват на дирекциите "Регионална служба по заетостта" са
посочени в приложение № 2.
(3) Дирекциите "Регионална служба по заетостта" се представляват и
ръководят от директори, които се назначават от изпълнителния директор на
агенцията и са:
1. горестоящи административни органи по смисъла на чл. 81 от
Административнопроцесуалния кодекс спрямо директорите на съответните
дирекции

"Бюро

по

труда"

при

административното

обжалване

на

индивидуалните административни актове;
2.

компетентни

по

смисъла

на

чл.

117

и

119

от

Административнопроцесуалния кодекс спрямо директорите на дирекциите
"Бюро по труда";
3. компетентни да разглеждат предложенията и сигналите по смисъла на
Административнопроцесуалния кодекс
4. контролиращи ръководители на мрежата „Европейски услуги по заетост”
/EURES/ на ниво дирекция „Регионална служба по заетостта.
(4)

Дирекциите

"Регионална

служба

по

заетостта"

участват

при

разработването и изпълнението на областните стратегии за развитие със свои
представители в комисиите по заетостта при областните съвети за регионално
развитие.
(5) Структурата и организацията на работа на дирекциите "Регионална
служба по заетостта" се определят с вътрешни правила за работа, утвърдени
от изпълнителния директор на агенцията.
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Чл. 18. (1) (Изр. второ отменено като незаконосъобразно с Решение №
12283/2006 г. на ВАС - ДВ, бр. 102 от 2006 г., в сила от 19.12.2006 г.)
Дирекциите "Бюро по труда" са териториални поделения на агенцията към
Главна дирекция "Услуги по заетостта". Седалищата и териториалният обхват
на дирекциите „Бюро по труда” са посочени в приложение № 3.
(2) Дирекциите "Бюро по труда" осъществяват непосредствено услугите,
свързани с: регистрирането на търсещи работа лица; насърчаването и
подпомагането на заетостта; професионалното информиране и консултиране;
обучението за придобиване на професионална квалификация на безработни и
на заети лица; посредничеството по информиране и наемане на работа на
български граждани в други страни и на български граждани и чужденци в
Република България; прилагане на нормативната уредба за заетост на
чужденци.
(3) Към дирекциите "Бюро по труда" може да се откриват при
необходимост нови административни звена и/или изнесени работни места.
(4) Дейността и издръжката на дирекциите "Бюро по труда" се осигуряват
със средства от бюджета на агенцията по бюджетна сметка на съответната
дирекция "Регионална служба по заетостта".
(5) Структурата и организацията на работа на дирекциите "Бюро по труда"
се определят с вътрешни правила за работа, утвърдени от изпълнителния
директор на агенцията.
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ
РЕГИСТЪР

НА

ОСОБЕНИТЕ

ЗАЛОЗИ

КЪМ

МИНИСТЕРСТВОТО

НА

ПРАВОСЪДИЕТО
Чл. 2. (1) Централният регистър се състои от:
1. централна регистърна служба;
2. местни регистърни бюра.
(2) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2000 г.) Администрацията на Централния регистър
подпомага директора при осъществяване на правомощията му, изпълнява
технически

дейността

на

Централния

регистър

и

дейностите

по

административното обслужване на граждани и юридически лица.
(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2000 г.) Общата администрация осигурява
технически дейността на Централния регистър и на неговата специализирана
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администрация и е организирана в отдел "Финансово-счетоводна и стопанска
дейност".
(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2000 г.) Специализираната администрация е
организирана в главна дирекция "Централна регистърна служба и местни
регистърни бюра" и включва два отдела:
1. отдел "Регистърно производство и компютърно програмно осигуряване";
2. отдел "Местни регистърни бюра".
(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2000 г.) Държавните служители в Централния
регистър могат да бъдат награждавани с отличия и награди за образцово
изпълнение на служебните задължения. Паричните и предметните награди
могат да бъдат на стойност от 50 до 250 лв. Видът и размерът на наградата се
определят със заповед от директора на Централния регистър.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 49 от 2000
г.) Местните регистърни бюра се разкриват със заповед на министъра на
правосъдието в седалищата на окръжните съдилища.

125

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Ръководители на териториални звена

адмнистративна
структура

статут на териториалното звено

заемана
длъжност

Министерство на
дирекция "Гражданска защита" (28)
държавната политика при в Главна дирекция "Национална
директор
бедствия и аварии
служба "Гражданска защита”

Министерство на
земеделието и
продоволствието

Министерство на
правосъдието

специфични
изисквания

вид правоотно
шение

орган по
назначаването/
работодател

особености в
процедурата
по
назначаване

няма

служебно

Министърът на
държавната политика
при бедствия и аварии

няма

директор

няма

служебно

Министърът на
земеделието и
продоволствието

няма

общински служби по земеделие и
гори (237) в Главна дирекция
"Земеделие и гори"

началник на
общинската
служба по
земеделие и
гори

няма

служебно

Министърът на
земеделието и
продоволствието

няма

териториални звена на главна
дирекция „Изпълнение на
наказанията” затвори (12),
поправителни домове (1),
следствени арести (27),
пробационни служби (28)

началник

физическа и
психологическа
пригодност

служебно
Министърът на
по Закона за МВР правосъдието

конкурс по
Закона за МВР

началник

физическа и
психологическа
пригодност

служебно
Министърът на
по Закона за МВР правосъдието

конкурс по
Закона за МВР

областна дирекция "Земеделие и
гори" (28) в Главна дирекция
"Земеделие и гори"

териториални звена на главна
дирекция „Охрана”
областни
звена
районни звена
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Министерство на
регионалното развитие и
благоустройството

териториални звена на главна
дирекция „ГРАО” в
административните центрове на
областите (28)

териториални звена в центровете
на районите за планиране на
Главна дирекция "Програмиране на
регионалното развитие"
Министерство на труда и
социалната политика

Държавна комисия по
хазарта

Държавната комисия за
енергийно и водно
регулиране
Комисия за защита на
потребителите

териториални звена (6) на Главна
дирекция "Европейски фондове,
международни програми и проекти"

началник на
отдел

няма

служебно

Министърът на
регионалното развитие
и благоустройството

няма

началник на
отдел

няма

служебно

Министърът на
регионалното развитие
и благоустройството

няма

началник на
отдел

няма

служебно

Председателят на
държавната комисия

няма

директор

няма

служебно

Председателят на
Комисията за защита на няма
потребителите

трудово

Председателят на
Комисията за
регулиране на
съобщенията

звената не са
структурирани

няма формален
регионални звена (5) „Разрешение
ръководител
и контрол върху хазартната дейност
в рамките на отдел
териториални звена (4) в Главна
дирекция "Водоснабдителни и
канализационни услуги"
регионални дирекции (6)

териториални звена (5) в Главна
Комисия за регулиране на
дирекция "Контрол на
съобщенията
съобщенията"

началник на
отдел

няма

Комисия за установяване
на имущество, придобито териториални дирекции
от престъпна дейност

директор на
дирекция

висше
икономическо
или юридическо
образование

не е предвиден
конкурс

Председателят на
комисията
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Държавна агенция
"Архиви"
Държавна агенция за
закрила на детето

Държавна агенция
"Държавен резерв и
военновременни запаси"

Държавна агенция за
бежанците

Държавна агенция за
информационни
технологии и съобщения

териториални държавни архиви
(28)

отдел (6) в главна дирекция
"Контрол по правата на детето"
териториални дирекции (9) в
Главна дирекция "Държавни
резерви, военновременни и
задължителни запаси"

Регистрационно-приемателните
центрове (2) Интеграционен
център (1)

териториални дирекции (6) в
Главна дирекция "Национална
държавна мрежа за сигурност и
отбрана"
регионални отдели (12) в Главна
дирекция "Метрологичен надзор":
отдели (10) в Главна дирекция
"Надзор на пазара"

Държавна агенция за
метрологичен и
технически надзор

регионални отдели (12) в Главна
дирекция "Инспекция за държавен
технически надзор"

директор

няма

служебно

Председателят на
Държавна агенция
"Архиви

няма

началник на
отдел

няма

служебно

Председателят на
държавната агенция за
закрила на детето

няма

няма

директор

няма

служебно

Председателят на
Държавната агенция
"Държавен резерв и
военновременни
запаси"

директор

няма

служебно

Председателят на
Държавната агенция за
бежанците

няма

няма

директор

няма

служебно

Председателят на
Държавната агенция за
информационни
технологии и
съобщения

началник на
отдел

няма

служебно

Председателят на
ДАМТН

няма

началник на
отдел

няма

служебно

Председателят на
ДАМТН

няма

началник на
отдел

няма

служебно

Председателят на
ДАМТН

няма

няма

служебно

Председателят на
ДАМТН

няма

началник на
регионални отдели (3) в Главна
отдел
дирекция "Контрол на качеството на
течните горива"
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Национален
статистически институт

Агенцията по заетостта

Агенция за социално
подпомагане

Изпълнителна агенция
"Главна инспекция по
труда"
Агенция „Митници”

Агенция за държавни
вземания

статистически бюра (28)

директор

няма

служебно

Председателят на НСИ

няма

дирекции "Регионална служба по
заетостта" (9) - териториални
поделения към Главна дирекция
"Услуги по заетостта"

директор

няма

служебно

Изпълнителният
директор

няма

дирекции "Бюро по труда" (109)
териториални поделения към
Главна дирекция "Услуги по
заетостта"

директор

няма

служебно

Изпълнителният
директор

няма

регионални дирекции за социално
подпомагане (28) в областните
административни центрове

директор

няма

служебно

Изпълнителният
директор

няма

дирекции "Социално подпомагане"
(148)

директор

няма

служебно

Изпълнителният
директор

няма

дирекции "Областна инспекция по
труда" (28) в областните градове

директор

няма

служебно

Изпълнителният
директор

няма

директори

в чл. 10 от
Закона за
митниците

служебно

Директорът на
агенцията

няма

директор

няма

служебно

Изпълнителният
директор

няма

регионални митнически дирекции
(5)

регионални дирекции (6) в главна
дирекция „Публични изпълнители”

Национална агенция за
приходите

териториални дирекции на НАП
(29)

директор

в чл. 9 от ЗНАП

трудово

Изпълнителният
директор

няма
задължителен
конкурс

фонд "Републиканска
пътна инфраструктура"

областни пътни управления в
Управление "Пътни такси и
разрешителни" (27)

директор

няма

трудово

Изпълнителният
директор

няма
задължителен
конкурс
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Агенция по вписванията

регионални дирекции (12) с
териториални звена - служби по
вписванията в седалищата на
районните съдилища в главна
дирекция "Имотен регистър"
служби по регистрация (27) в
Главна дирекция "Търговски
регистър и регистър БУЛСТАТ"

Централен регистър на
особените залози

местни регистърни бюра (8) в
Главна дирекция "Централна
регистърна служба и местни
регистърни бюра"

Агенция по геодезия,
картография и кадастър

дирекции "Служба по геодезия,
картография и кадастър" (28) в
административните центрове на
областите

Дирекция за национален
строителен контрол

регионални дирекции за
национален строителен контрол
(28) в Главна дирекция
"Координация, оперативна дейност
и контрол"

Изпълнителна агенция
"Социални дейности на
Министерството на
отбраната"

териториални дирекции (5) в
Главна дирекция "Управление на
социалните дейности"

няма

служебно

Изпълнителният
директор

няма

началник на
отдел

няма

служебно

Директорът на
регистъра

няма

началник на
служба
(началник на
отдел)

няма

служебно

Изпълнителният
директор

няма

директор

няма

служебно

Началника на ДНСК

няма

директор

няма

служебно

Изпълнителният
директор

няма

директор

няма
ръководител
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Изпълнителна агенция
"Борба с градушките"

регионални дирекции в Главна
дирекция "Производственотехническо и информационно
обслужване"

началник на
отдел

няма

служебно

изпълнителният
директор

няма

началник на
отдел

няма

служебно

Изпълнителният
директор

няма

териториални звена (27) в Главна
началник на
дирекция "Рибарство, аквакултури и
отдел
контрол"

няма

служебно

Изпълнителният
директор

няма

директор

няма

служебно

Изпълнителният
директор

няма

началник на
сектор

няма

служебно

Изпълнителният
директор

няма

началник на
сектор

няма

служебно

Изпълнителният
директор

няма

директор

няма

служебно

Изпълнителният
директор

няма

началник на
сектор

няма

служебно

Изпълнителният
директор

няма

Изпълнителна агенция по
териториални звена (9) в Главна
лозата и виното
дирекция "Регулиране и контрол на
лозарския потенциал"
Агенция по рибарство и
аквакултури

Изпълнителна агенция по
селекция и репродукция в регионални дирекции "Селекция и
животновъдството
репродукция в животновъдството"
(9) в Главна дирекция "Селекция и
репродукция в животновъдството"
териториални звена (12) в Главна
Изпълнителна агенция по дирекция "Сортоизпитване"
сортоизпитване,
апробация и семеконтрол
териториални звена (14) в Главна
дирекция "Апробация и
семеконтрол"
Изпълнителна агенция по регионални дирекции (9) в Главна
хидромелиорации
дирекция "Хидромелиорации"

Контролно-техническа
инспекция

регионални служби (25) в Главна
дирекция "Регистрация, контрол и
правоспособност за работа с
техниката"
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Национална
ветеринарномедицинска
служба

регионални
ветеринарномедицински служби
(28) в Главна дирекция "Контрол на
ветеринарномедицинската дейност

директор

няма

служебно

Генералният директор

няма

Национална служба за
растителна защита

регионални служби за растителна
защита (14) в Главна дирекция
"Растителна защита"

директор

няма

служебно

Генералният директор

няма

Национална служба за
съвети в земеделието

териториални звена "Областни
служби за съвети в земеделието"
(20 на брой) в главна дирекция
"Съвети в земеделието"

началник на
сектор

няма

служебно

Изпълнителният
директор

няма

териториални звена (12) в Главна
дирекция "Зърно и зърнени
продукти"

няма
ръководител

няма

служебно

Изпълнителният
директор

няма

териториални звена (14) в Главна
дирекция "Контрол на фуражите"

няма
ръководител

няма

служебно

Изпълнителният
директор

няма

териториални звена (27) в
областните градове в Главна
дирекция "Автомобилна
администрация"

директор

няма

служебно

Изпълнителният
директор

няма

териториални звена (3) в Главна
дирекция "Железопътна инспекция"

началник на
отдел

няма

служебно

Изпълнителният
директор

няма

териториални звена (4)

директор

няма

служебно

Изпълнителният
директор

няма

Национална служба по
зърното и фуражите

Главна дирекция
"Автомобилна
администрация"

Изпълнителна агенция
„Железопътна
администрация”
Изпълнителна агенция
"Морска администрация"

132

Главна дирекция
"Гражданска
въздухоплавателна
администрация"

регионални структури (4) - летищни няма
администрации
ръководител

Изпълнителна агенция
"Проучване и
поддържане на река
Дунав"

хидрометеорологични станции (6)

Изпълнителна агенция
"Пристанищна
администрация"

териториални звена (4)

директор

няма

служебно

Изпълнителният
директор

няма

Български институт по
метрология

регионален отдел (6) в Главна
дирекция "Мерки и измервателни
уреди"

началник на
отдел

няма

служебно

Председседателят на
института

няма

няма

служебно

Изпълнителният
директор

няма

физическа и
психологическа
пригодност

служебно
Началникът на СКС
по Закона за МВР

териториални звена в
Изпълнителна агенция за административните центрове на
насърчаване на малките областите в Главна дирекция
и средните предприятия "Междинно звено и изпълнение на
проекти"

не
идентифицират
ръководител

териториални звена (15) в Главна
Изпълнителна агенция по
началник на
дирекция "Лабораторно-аналитична
околна среда
отдел
дейност"

Специална куриерска
служба

териториални звена (9) в Главна
дирекция "Пренасяне и защита на
класифицираната информация"

началник на
сектор

конкурс по
Закона за МВР
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Държавен фонд
"Земеделие"

областни поделения (28) към
Държавен фонд "Земеделие" "Национални схеми" и Държавен
фонд "Земеделие" - Агенция
САПАРД;
регионални
разплащателни агенции (6) към
Държавен фонд "Земеделие" Агенция САПАРД, отдел
"Европейско финансиране";
областни разплащателни агенции
(28) към Държавен фонд
"Земеделие" - Разплащателна
агенция; регионални
разплащателни агенции (11) към
Държавен фонд "Земеделие" Разплащателна агенция

ръководител на
областно
поделение;
главен експерт;
главен експерт;
главен експерт

няма

трудово

Изпълнителният
директор на фонд
"Земеделие"

не е предвиден
конкурс
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Ръководители на териториални юридически лица
адмнистративна
структура

статут на
териториалното звено

заемана длъжност

специфични
изисквания

вид
правоотношение

орган по
назначаването/
работодател

особености в
процедурата по
назначаване

Регионален
инспекторат по
образованието (28)

юридическо лице по
Закона за народната
просвета

началник

магистър ,младши
7 години
професионален опит

служебно

министъра на
образованието и
науката

конкурсна
процедура по
ЗДСл

Регионален център по
здравеопазване (28)

юридическо лице по
Закона за здравето

директор-орган на
изпълнителната
власт

тригодишен стаж по
специалностите
"медицина" или
"дентална медицина".

трудово

министъра на
здравеопазването

конкурс по КТ

министъра на
здравеопазването

конкурс по КТ

Регионална инспекция
за опазване и контрол
на общественото
здраве (28)

юридическо лице по
Закона за здравето

директор-орган на
изпълнителната
власт

образователноквалификационна
степен "магистър" по
медицина,
трудово
призната специалност
и 5 години стаж по
специалността.

Регионална инспекция
по околната среда и
водите (15)

юридическо лице по
Закона за опазване на
околната среда

директор-орган на
изпълнителната
власт

няма

трудово

министъра на
околната среда и
водите

няма предвидена
процедура

Басейнова дирекция
(4)

юридическо лице по
Закона за водите и
Закона за опазване на
околната среда

директор-орган на
изпълнителната
власт

няма

трудово

министъра на
околната среда и
водите

няма предвидена
процедура

дирекция "Национален
парк" (3)

юридическо лице по
Закона за опазване на
околната среда

директор-орган на
изпълнителната
власт

няма

трудово

министъра на
околната среда и
водите

няма предвидена
процедура
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регионални
управления на горите
(16)

юридическо лице по
Закона за горите

началник

няма

трудово

председателя на
Държавната
агенция по горите

няма предвидена
процедура

държавни
лесничейства

юридическо лице по
Закона за горите

директор

няма

трудово

председателя на
Държавната
агенция по горите

няма предвидена
процедура

дивечовъдни станции

юридическо лице по
Закона за горите

директор

няма

трудово

председателя на
Държавната
агенция по горите

няма предвидена
процедура

Дирекциите на
природни паркове

юридическо лице по
Закона за горите

директор

няма

трудово

председателя на
Държавната
агенция по горите

няма предвидена
процедура

специализирани
териториални звена

юридически лица по
Закона за горите за
защита и опазване на
горите, за горски
семеконтрол, за
инвентаризация и
устройство на горския
фонд, за
научноизследователска
и инженерновнедрителска дейност,
за изпълнение на
плановете за
управление на
природните паркове

директор

няма

трудово

председателя на
Държавната
агенция по горите

няма предвидена
процедура
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ВЪПРОСНИК

Уважаеми колеги,
Моля, попълнете въпросника в електронен вид, като отговорите
на всички въпроси, които се отнасят до Вашата администрация.
Верният отговор формулирайте сами и впишете на посоченото място
или изберете от изброените, като подчертаете съответния отговор
- за целта трябва да маркирате текста и от менюто да изберете
„подчертай” (underline).
Попълнените въпросници изпратете по електронен път на следния email адрес: i.georgieva@sofiaconsulting-bg.com не по-късно от 17 септември
2007 година.

1. Кои са териториалните звена към Вашата администрация? Моля,
впишете в таблицата точните им наименования и съответният
им брой!

1

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО

2

БРОЙ ЗВЕНА

ЗВЕНО
(дирекция “.....”, отдел “.......”, служба “........” и т.н.)
1.
2.
3.
4.
5.
2. С какъв административен акт е създадено териториалното звено?
А) Закон
Б) ПМС
В) Заповед
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Г) Друго (Моля, напишете!)
.............................................................................................................
3. Териториалното звено се ръководи от:
А) Директор
Б) Началник
В) Началник на отдел
Г) Началник на сектор
Д) Друго (Моля, напишете!)
............................................................................................................
4. Орган по назначаване /работодател/ на ръководителя на
териториалното звено е:
А) Министърът
Б) Председателят на държавната агенция
В) Председателят на държавната комисия
Г) Изпълнителният директор
Д) Друго (Моля, напишете!)
............................................................................................................
5. Какъв е общият брой на:
(Моля, впишете в таблицата!)
Брой
Щатните длъжности за ръководители на териториални звена към
Вашата администрация
Ръководителите на териториални звена по служебно
правоотношение
Ръководителите на териториални звена по трудово
правоотношение
6. Какъв е общият брой незаети длъжности за ръководители на
териториални звена?
(Моля, впишете в таблицата!)
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Брой
По служебно правоотношение
По трудово правоотношение
7. Какъв е общият брой на назначените ръководители на
териториални звена за:
(Моля, впишете в таблицата!)
По Наредбата за

По Кодекса на

Общ

провеждане на

труда

брой

конкурсите за
държавни
служители
периода от 2004 г. до
30.06.2007 г.
2004 година
2005 година
2006 година
до 30.06.2007 година
Ако

ръководителите

на

териториалните

звена

към

Вашата

администрация се назначават съгласно разпоредбите на КОДЕКСА НА
ТРУДА, преминете на въпрос № 21 и следващите!
8. Колко от ръководителите на териториални звена, заемащи към
момента длъжността по служебно правоотношение, са назначени
чрез:
(Моля, впишете в таблицата!)
Брой
Конкурс (по Наредбата за провеждане на конкурсите за
държавни служители)
Преминаване на държавна служба от друга администрация
(чл. 81а ЗДСл)
Временно преместване от друга администрация (чл. 81б
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ЗДСл)
Преназначаване в същата администрация след конкурентен
подбор (чл. 82 ЗДСл)
Преминаване от трудово на служебно правоотношение при
въвеждане статута на държавен служител
Друго (Моля, посочете!)
.................................................................
9. Колко пъти сте използвали възможността за обявяване на общ
конкурс

за

ръководители

на

териториални

звена?

(Моля,

напишете!)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
10.Какъв е общият брой на:
(Моля, впишете в таблицата!)
Брой
Проведените конкурси (по НПКДСл) за периода 2006 – 2007 г.
Явилите се кандидати на проведените конкурси през 2006 – 2007 г.

11.Кой е най-често използваният от Вас писмен начин за провеждане
на конкурс за ръководител на териториално звено, съгласно
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители?
А) Тест
Б) Писмена разработка
В) Концепция за стратегическо управление
Г) Практически изпит
Д) Два от писмените начини (Моля, напишете
кои!).....................................................................
12.Ако оценявате кандидатите чрез тест, колко въпроса включва
тестът? (Моля, напишете!)
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..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
13.Ако оценявате кандидатите чрез писмена разработка, моля
посочете две тематики за разработване на писмената тема, които
сте използвали!
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
14.Ако оценявате кандидатите чрез разработване на концепция, моля
посочете две примерни теми на Концепция за стратегическо
управление!
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
15.Ако

оценявате

кандидатите

чрез

практически

изпит,

моля

напишете в какво се изразява той!
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
16.При провеждане на интервю с кандидатите за ръководители, чрез
колко въпроса оценявате всяка от компетентностите? (Моля,
напишете!)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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17.Колко от проведените конкурси за ръководител на териториално
звено са завършили без назначение?
А) Няма такъв случай
Б) В ............ случая (Моля, напишете!)
18.След

успешно

проведен

конкурс,

правоотношението

на

новоназначен ръководител е било прекратено в едногодишен
срок.
А) Няма такъв случай
Б) В ............ случая (Моля, напишете!)
19.От колко членове се състои конкурсната комисия за провеждането
на конкурс за ръководител на териториално звено (по НПКДСл)?
(Моля, напишете!)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
20.Използвате

ли

възможността

за включване

на външни

за

администрацията лица като членове на конкурсните комисии (по
НПКДСл)?
А) Да
Б) Не
21.Колко

от

ръководителите

на

териториални

звена,

заемащи

длъжността по трудово правоотношение са назначени чрез
конкурс? (Моля, напишете!)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
22.Конкурсът за избор на ръководител на териториалното звено по
трудово правоотношение се провежда чрез:
А) Писмен изпит и интервю
Б) Интервю
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В) По документи
Г) Друго (Моля,
напишете!)..............................................................................................................
23.Информация за обявения конкурс за ръководител (по КТ) се
публикува в:
А) Централен ежедневник
Б) Местен ежедневник
В) Централен седмичник
Г) Местен седмичник
Д) Интернет страницата на съответната администрация
Е) Интернет страницата на териториалното звено
Ж) Друго (Моля,
напишете!)............................................................................................................
24.Какъв е общият брой на:
(Моля, впишете в таблицата!)
Брой
Проведените конкурси за ръководители на териториални
звена по трудово правоотношение за периода 2006 – 2007
г.
Явилите се кандидати на проведените конкурси (по КТ) през
2006 – 2007г.
25.Какъв е броят на назначените ръководители на териториални
звена по трудово правоотношение, които са:
Брой
Били служители в същото териториално звено
Били служители в системата на Вашата администрация
Били служители на друга администрация
Външни за администрацията лица
Друго (Моля,
посочете!)........................................................................
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26. От

колко

членове

се

състои

конкурсната

комисия

за

провеждането на конкурс за ръководител на териториално звено
по трудово правоотношение? (Моля,напишете!)
..................................................................................................................................
............................
27.Има ли случай трудовото правоотношение на ръководител на
териториално

звено

да

е

било

прекратено

в

рамките

на

изпитателния срок?
А) Няма такъв случай
Б) В ............ случая (Моля, напишете!)

Благодарим Ви за съдействието!
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