Доклад
за състоянието на администрацията
през 2001 г.

месец април 2002 г.
София

I.

Организационно състояние и преструктуриране на администрациите
3

II.

Достъп до обществена информация

7

III.

Държавна служба

8

IV.

Административно обслужване

13

V.

Информационни технологии

16

VI.

Обучения на служителите в администрацията

18

VII.

Програми и проекти за модернизация на администрацията

19

VIII.

Антикорупционни мерки

20

Приложение 1

24

Приложение 2

52

1
Дирекция „Държавна Администрация“

Този доклад е подготвен в изпълнение на чл. 61 от Закона за
администрацията и представя обобщени данни от годишните доклади на
ръководителите на административни структури за състоянието на техните
администрации. Докладите са инструмент за анализ и управление на развитието
на административната реформа и дават възможност за оценка на постигнатото и
набелязване на мерки с цел изграждането на модерна и устойчива държавна
администрация в съответствие с европейската практика.
В своя редовен доклад за 2000 г. Европейската комисия констатира
напредък в създаването на правната рамка на модерната, професионална и
независима държавна администрация. Комисията прави заключението, че
процесът е продължил с приемането на по-голямата част от необходимото
вторично законодателство и с прилагането на правната рамка. Основен акцент на
наблюдението в бъдеще ще бъде приложението и развитието на
законодателството, свързано с държавната служба и състоянието и способността
на администрацията да прилага достиженията на правото на Европейския съюз.
В изпълнение на протоколно решение на Министерския съвет от 11 октомври
2001 г. през месец януари 2002 г. бе разработен и приет обобщен доклад за
състоянието и развитието на администрацията на централните органи на
изпълнителната власт за периода 01.01.2001 г. - 01.11.2001 г. В него бе отразен и
административния капацитет за изпълнение на функциите, възложени от
законодателството, и ангажиментите по преговорите за присъединяване към
Европейския съюз.
Приетият през месец януари 2002 г. от Министерския съвет доклад следва
да се разглежда като част от настоящия цялостен доклад за състоянието на
администрацията на органите на изпълнителната власт през 2001 г. *1

* В доклада не е включена информация за МВР с изключение на раздел
"Административно обслужване".
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I. Организационно състояние и преструктуриране на администрациите
В доклада, приет от Министерския съвет на 17. 01. 2002 г., бе направен
преглед на общото организационно състояние, вътрешно-организационната и
щатна структура и преструктурирането на администрациите на централните органи
на изпълнителната власт и направените от тях предложения за оптимизация на
работата.
В доклада бяха направени следните основни изводи:
В преобладаващия брой администрации е реализирана една от целите на
Закона за администрацията - прилагане на общ организационен модел на
структурите на изпълнителната власт.
функциите, задачите и отговорностите на звената в администрацията са
ясно очертани в устройствените им правилници.
Независимо от известния напредък в създаването на необходимите
институции за прилагане на достиженията на правото на ЕС, капацитетът на
българската администрация за ефективна работа в тази насока е все още
недостатъчен.
Не е използван капацитетът на инспекторатите по отношение на
административен контрол.
Има несъответствие между дейността, която някои изпълнителни агенции
трябва да извършват по закон и действително извършваната от тях дейност.
Расте броят на административните структури, които се отклоняват от
организационните модели, предвидени в Закона за администрацията и
подзаконовите актове, като със специални закони се излиза от основните
принципи, заложени в общия закон. Това не винаги е обусловено от спецификата
на извършваната от администрацията дейност. Подобна тенденция се наблюдава
и в проектите за изменение и допълнение на действащите специални закони.
Намаляването на числеността на администрациите не е свързано с
оптимизиране на структурата им. Някои от направените предложения за
оптимизиране на структурите не са съобразени с принципите на Закона за
администрацията.
Започнал е процес на освобождаване на администрацията от дейности и
услуги, неприсъщи за нея.
Активизира
администрацията.

се

процесът

на

децентрализация

на

функциите

на
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В някои министерства липсва, а в други е недостатъчен капацитетът за
обобщаване и анализ на информацията за състоянието на второстепенните
разпоредители към тях. Представен е механичен сбор от доклади.
Посочените изводи за централната администрация следва да се допълнят с
изводи относно други важни проблеми и процеси, които възникнаха и протекоха в
държавната администрация през 2001 г. Те касаят както централната, така и
териториалната администрация.
Пряко отражение върху работата на централната администрация имаше
приетият Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията. Промените
са свързани главно с разделянето на политическите от административните функции на
ръководителите на административни структури към Министерския съвет и към
министри, като тяхното правоотношение от служебно се преобразува в трудово.
Другото основно изменение засегна администрацията на Министерския съвет.
Основен момент от развитието на централната администрация бяха и
промените в административните структури, подпомагащи политиката в енергийния
сектор. Приоритетът "енергетика" в правителствената политика намери израз в
създаването на фигурата на министър на енергетиката и енергийните ресурси и
преобразуването на Държавната агенция за енергетика и енергийни ресурси в
министерство, което го подпомага. Процесите на преструктуриране в тази сфера,
които започнаха в края на миналата година все още продължават и чрез
преобразуването на Държавна агенция по енергийна ефективност в изпълнителна
агенция. Следва да се отбележи, че преходът от един вид структура в друг се
осъществи плавно, с максимална грижа за правата на служителите от
преобразуваните структури.
И докато в едни административни структури се следи стриктно спазването на
принципите на Закона за администрацията и на Закона за държавния служител, не
може да се премълчи фактът, че данъчната администрация и към настоящия момент
функционира без приет устройствен правилник в съответствие със Закона за
администрацията. Това на свой ред препятства въвеждането на статута на държавен
служител за 9 469 служители от централната администрация. Логичен е въпросът,
защо толкова много служители, натоварени с важните функции по събираемостта на
държавните приходи, остават извън защитата на държавната служба, но и извън
отговорностите, които тя носи.
Въпреки, че областните администрации работят по унифициран устройствен
правилник, приет от Министерският съвет през 2000 г., който е в съответствие със
Закона за администрацията и според който областните управители имат правомощия
да създават структурни звена в рамките на дирекциите, поради недобро познаване на
Закона за администрацията или нежелание за съобразяване с принципите му, в
структурата на някои областни администрации се предлага закриване на дирекции и
структурирането им като отдели, което е нарушение на основни принципи за
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структуриране на администрацията (областни администрации Благоевград,
Кюстендил, Ловеч).
Другите предложения са свързани с намаляване числеността или закриване на
звената, занимаващи се с държавна собственост, поради намаляване обема на работа
(областни администрации Пазарджик, Враца), както и в противоположна посока - за
увеличаване на числеността в създадените вече звена, поради увеличаване обема на
работа (областни администрации Монтана, Смолян, област София). Положителна
тенденция е желанието за обособяване на звена и функции по въпросите на
евроинтеграцията (областни администрации Варна, Пазарджик, област София,
Шумен). Идеите за вътрешни преструктурирания могат да се осъществяват
самостоятелно от областните управители при наличие на необходимите бюджетни
средства. Това показва че типовата структура на областните администрации е
достатъчно гъвкава за формиране на структурните звена в зависимост от обема и
ефективността на работа, без да се нарушава общият принцип.
В общините процесът за унифициране на администрацията все още не е
приключил. Той зависи и от съвместяването на принципите на местното
самоуправление, залегнали в Закона за местното самоуправление и местната
администрация с принципите на Закона за администрацията. Към 31 декември 2001 г.
в 9 (Кюстендил, Грамада, Бяла, Съединение, Камено, Несебър, Лозница, Котел и
Ситово) от общо 263 общини все още не са приети устройствени правилници в
съответствие със Закона за администрацията, което е пречка за стартиране на
процедурата по въвеждане на статута на държавния служител.
Наблюдава се тенденция за обособяване на звена за административно
обслужване и укрепване на капацитета на вече създадените такива, с оглед на
големия обем услуги, предоставяни от общинските администрации на гражданите и
бизнеса.
Можем да обобщим, че Законът за администрацията на практика е приложен за
389 административни структури на всички нива.

Приложение на Закона за администрацията през 2001 г.

Ясна картина относно структурата на администрацията на всички органи на
изпълнителната власт, техните правомощия и актовете, които издават дава Регистъра
на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт,
който е създаден със Закона за администрацията. Регистърът е интернет базиран и
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информацията в него се вписва от упълномощени длъжностни лица от всички
административни структури на централната и териториалните администрации. От него
българските граждани получават информация кое звено от администрацията е пряко
отговорно за извършването на интересуващата ги дейност. Информацията е
поднесена във вид на организационна диаграма, което позволява да се проследи
структурата и принадлежността за всяко министерство, агенция или комисия в
системата на изпълнителната власт. За 2001 г. е отчетен достъп за ползване на
информация от Регистъра на 60 967 потребители на интернет.
През изминалата година във връзка с воденето на Регистъра на
административните структури се открои един общ проблем - упълномощените
длъжностни лица, които правят вписвания в него не актуализират данните. Причина за
това са както липсата на компютри и/или интернет връзка (главно в общинските
администрации), така и лошата организация и пренебрегване на задълженията от
страна на служителите.
Проблемът с компютърната обезпеченост ще бъде преодолян чрез
централизирана доставка за всички общински администрации на компютри,
закупуването на които е предвидено в програма ФАР 2001.
Работата с Регистъра показа необходимост от разширяване обхвата на
информацията, което ще доведе до по-голяма прозрачност относно действията на
администрацията. Уместно би било Регистърът на административните структури да се
обедини с Регистъра на държавните служители, създаден съгласно чл. 129 от Закона
за държавния служител. Заслужава внимание и идеята обединеният регистър да
предоставя данни за регулаторните режими в държавната администрация.
Законът за администрацията предвижда координирането и изпълнението на
междуведомствените политики да се осъществява от специални структури - съвети,
създадени към Министерския съвет.
Към Министерския съвет са създадени 21 съвета и 1 комитет. 14 от тях са
предвидени в специални закони, а 8 са създадени с актове на Министерския съвет
(Приложение 1). През 2001 г. е създаден 1 нов съвет - Съвет за координация на
дейностите по интегрирано административно обслужване. Два от съветите (Съвета по
сигурността и Консултативният съвет за чуждестранни инвестиции и финансиране) се
председателстват от министър-председателя. Съставът на съвета за чуждестранни
инвестиции и финансиране не е актуализиран през 2001 г. Останалите съвети, с
изключение на Националния съвет по безопасност на храните, ръководен от главният
държавен санитарен инспектор, се председателстват от съответните министри, в
зависимост от спецификата на дейността им.
Налага се тенденция за закриване на съвети с изчерпани функции. Такъв е
случаят с Националния съвет за борба срещу злоупотребата с наркотици и
наркотрафика. Предлага се и закриване на Съвета за закрила на авторското право и
сродните му права, създаден през 1997 г.
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С оглед повишаване ефективността на работата на съветите са направени
следните предложения:
Да се направят съответни промени в Кодекса на труда във връзка с
провеждане на консултации и сътрудничество в Националния съвет за тристранно
сътрудничество само по въпросите на жизненото равнище, произтичащи от трудовите
и осигурителните отношения.
■

Да се измени Правилника за устройството и организацията на работа на
Националния съвет по етническите и демографските въпроси (НСЕДВ) и в състава му
да бъдат включени представители на Министерство на здравеопазването и
Държавната агенция за закрила на детето или да се закрие НСЕДВ, като се създаде
Държавна агенция за малцинствата.
■

Да се създаде звено към Националният комитет по профилактика на
синдрома на придобитата имунна недостатъчност и полово предавани болести, което
да обслужва работата му.
■

II. Достъп до обществена информация
Основният принцип за откритост в дейността на администрацията, намери
своята реализация с приемането на Закона за достъп до обществена информация
(обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г.). С него се създават условия за участие на
гражданското общество при формирането на държавната политика и за достъп на
гражданите до информация.
От данните за изпълнение на изискванията на Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) става ясно, че според по-голяма част от ръководителите на
административни структури организацията на дейността за достъп до обществената
информация се изразява в предоставените данни в Регистъра на административните
структури. Информацията съдържаща се в Регистъра обаче, не съответства в пълна
степен на изискуемата по Закона за достъп до обществена информация актуална
обществена информация.
В отчетите е посочена съществуваща практика за оповестяване на определени
административни актове на специални табла, да се публикуват в пресата и да се
разпространяват в медиите, официални бюлетини, брошури, на уеб-страници в
интернет. Специален информационен център има в министерство на околната среда и
водите.
Във всички структури има разработен механизъм за приемане на заявления за
предоставяне достъп до информация. Добра практика в някои от администрациите е
да се водят регистри на заявленията за достъп до обществена информация.
Нараснал е броят на администрациите, в сравнение с 2000 г., които
осъществяват дейност по Закона за достъп до обществена информация от 38
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през 2000 г. на 84 през 2001 г. Докато в някои министерства броят подадени заявления
е голям (МП - 161, МВнР-98), в повечето общински и областни администрации броят
подадени заявления не превишава 5, а някъде въобще няма подадени заявления.
Най-голям е броят подадени заявления в Центъра за масова приватизация
(9444) и Централния регистър на особените залози към министъра на правосъдието
(9609).
От постъпилият общ брой заявления - 15 000, само по 309 от тях е отказана
информация.

Заявления за достъп до обществена информация през 2001 г.

III. Държавна служба
Със Закона за държавния служител бе регламентирана стабилна и
професионална система на държавната служба, изградена на принципите на
законността, лоялността, отговорността, стабилитета, политическата неутралност и
йерархическата подчиненост. Тази правна уредба гарантира висока степен на
социална осигуреност на държавните служители, защита от политически уволнения и
обществено признание, но формулира и сериозни изисквания и отговорности, с оглед
създаване на администрация, служеща на обществото.
През 2001 г. продължи практическото прилагане на Закона за държавния
служител. От общо 114 структури на централната администрация, статутът на
държавен служител е въведен в 97.
Все още не са въвели статут на държавен служител Института по европейски
изследвания и информация към министъра на външните работи, Изпълнителната
агенция по хидромелиорации към министъра на земеделието и горите, данъчната
администрация към министъра на финансите и Националната служба по заетостта
(Агенция по заетостта) към министъра на труда и социалната политика. Съществуват и
структури в централната администрация (по чл. 60 от Закона за администрацията), за
които не се предвижда въвеждането на статут на държавен служител.
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През 2001 година общата щатна численост на персонала в централната
администрация е 48 229. От тях 14 850 са длъжностите, определени за заемане по
служебно правоотношение и 33 379 - по трудово. В сравнение с 2000 г. това са 1694
длъжности в повече, които са определени за заемане от държавни служители.

Общо съотношение на длъжностите за държавни служители към обща численост на персонала общо в
администрацията на изпълнителната власт за 2001 г.

Към края на 2001 г. всички областни администрации са въвели статута на
държавен служител. Общинските администрации са 263, като за 254 от тях този
процес е приключил. Статутът на държавен служител е бил въведен в 209
общински администрации през 2000 г., а през 2001 г. за още 45. Статутът не е
въведен в общини Кюстендил, Бяла, Грамада, Лозница, Котел, Ситово, Камено,
Несебър и Съединение, което е 9% от всички общински администрации.
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За 2001 г. общата численост на персонала в областните и общински
администрации е 18 999, като определени за заемане по служебно правоотношение са
3 461, а по трудово 15 538. В сравнение с 2000 г., 710 длъжности повече са
определени за заемане по служебно правоотношение.
В заключение следва да обобщим, че към 31.12.2001 г. статут на държавния
служител е въведен в 379 от общо 405 структури на централната, областните и
общинските администрации, което представлява 93,58%. Обявените за заемане от
държавни служители длъжности във всички структури, които са въвели статута са 18
311, което е с 2 404 щатни бройки в повече от 2000 г. (15 907). Нараснал е броят на
длъжностите, определени за заемане от държавни служители с 15 %.

В администрацията на изпълнителната власт реално са заети 64 522
длъжности. От тях 16 254 са държавните служители, а 48 268 работят по трудов
договор. (Приложение 2)
В момента на държавна служба работят 1667 служители със старши рангове, а
държавните служители на ръководни длъжности са 5182. През 2002 г. придобиват
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 1245, от които служители на
ръководна длъжност са 102.
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През 2001 г. общо незаетите щатни бройки са били 2706, което представлява
4% от общата численост на персонала в администрацията на изпълнителната власт.

Общо съотношение на заети и незаети длъжности към общата численост
на администрацията на изпълнителната власт през 2001 г.

По данни от Регистъра на държавните служители към 31.12.2001 г. е прекратено
служебното правоотношение с 1239 държавни служители. От тях със съгласие на
служителя 608 (в т.ч. по взаимно съгласие - 405, едностранно от държавния служител
- 53, поради изтичане срока на заместване на дългосрочно отсъстващ държавен
служител - 40, пенсиониране - 73 и преобразувани в трудови правоотношения - 37).
Едностранно от органа по назначаване са освободени 631 държавни служители (в т.ч.
352 в рамките на изпитателния срок и 279 - едностранно от органа или поради
закриване на администрацията или длъжността).
С измененията направени през месец декември 2001 г., с §5 в ПМС №35 се
даде възможност за привличане на работа в администрацията на специалисти,
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придобили своя професионален опит извън нея. По този начин беше преодоляно
затруднението с набирането на служители за незаетите длъжности.
При прилагането на Закона за държавния служител бяха констатирани редица
проблеми:
Нормативната уредба на конкурса като диспозитивна процедура доведе до
избягване на този ред при назначаване на държавни служители. Тази порочна
практика следва да бъде преодоляна чрез въвеждане на задължителна конкурсна
процедура за всички назначения в администрацията, предвид особената важност на
конкурсното начало като средство за обективен подбор на професионално найподготвените кадри, за повишаване на общественото доверие и прозрачност при
назначенията на държавните служители.
■

При извършването на структурни промени в администрацията се констатира
липса на процедура при преобразуване на правоотношенията на работещите в нея.
Следва да се уреди закрила на служителите при преобразуване на администрацията,
изчерпателно да се изброят правните основания за прекратяване, да се прецизира
уредбата за запазване на придобитите рангове и за заплащане на обезщетения.
■

Действащата нормативна уредба касаеща служебното правоотношение при
заместване на държавен служител, при вътрешно съвместителство и преместване на
местоработата не предлага решение на редица хипотези, поради което следва да
бъде прецизирана.
■

Констатирана беше погрешна практика при прилагане на ранга не като израз
на индивидуалния принос, опит и умения при изпълнение на държавната служба, а
като функция на стажа в организация на бюджетна издръжка. Ето защо е
задължително да се уреди в закона атестирането като средство за постоянен
мониторинг на нивото на изпълнение задълженията на всеки служител в
администрацията и за израстване в кариерата.
■

Въведените със закона изисквания за дисциплинарните съвети препятстват
създаването им в малките по численост администрации, което прави невъзможно
законосъобразното реализиране на най-тежките дисциплинарни наказания, поради
което следва да се усъвършенства тази уредба.
■

В закона съществуват редица празноти по отношение работата при опасни и
вредни за здравето условия, отпуск на синдикални дейци, размера на заплащане на
платения отпуск, заплащане при временно отстраняване от работа. Празнота
съществува и във връзка със справедливо обезщетяване на лицата придобили право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст на лицата, които до влизане в сила на
Закона за държавния служител са изпълнявали по трудово правоотношение длъжност,
определена за заемане от държавен служител и са назначени на длъжността като
такива.
■
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Всички констатирани непълноти и противоречия ще бъдат преодолени с
подготвяния Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител. За
тази цел в края на 2001 г. бе съгласувана с министерствата Концепция за промени в
законодателството, свързано с държавната служба.
Оценката на качествата на служителите в администрацията се осъществява не
само към момента на назначаването им на държавна служба посредством конкурс, но
и с по-нататъшното наблюдение върху работата им. Ефективно средство в тази насока
е изграждането на система за оценка на индивидуалното трудово изпълнение и за
обучение на държавните служители. През 2001 г. стартира проектът "Оценка на
индивидуалното
трудово
изпълнение"
финансиран
от
министерство
на
международното развитие на Великобритания. В хода на изпълнението му се подготви
проект на Наредба за атестиране на служителите от държавната администрация.

IV. Административно обслужване
В резултат на периодично подавана информация от отделните администрации
(съгласно Протоколно решение на Министерския съвет за подобряване на
административното обслужване по т.31 от заседанието на 01. 06. 2000г.) и годишните
доклади за състоянието на администрацията бе констатирано следното:
Най-голям брой административни услуги се извършват в централната
администрация и в общините. Действия по административно обслужване се
осъществяват в 77 структури на централната администрация от общо 115. Според
посочените данни в 42 от тях са извършени 7 853 731 бр. услуги за граждани и фирми,
а в областните администрации - 74 628 бр. В докладите се съдържа и информация
относно 205 общини от общо 263. В тях са извършени 3 691 157 бр. услуги. Не е
получена пълна информация за административното обслужване в Министерство на
правосъдието, Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство на
финансите и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към тези министри,
както и Изпълнителната агенция по лозата и виното и Изпълнителната агенция по
сортоизпитване, апробация и семеконтрол към Министъра на земеделието,
Националния институт за паметниците на културата към министъра на културата и
Агенцията по кадастъра към министъра на регионалното развитие и
благоустройството. Не са подали информация за броя на услугите и 6 областни
администрации (Велико Търново, Кърджали, Силистра, София, Софийска, Хасково).

13
Дирекция „Държавна Администрация“

В министерствата са извършени 4 968 671 бр. административни услуги, а във
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити - 2 885 060 бр.

Като администрации с най-голяма натовареност се очертават Министерство
на вътрешните работи (4 825 765 бр.), Данъчна администрация (над 10 666 499 бр.),
Национална служба по заетостта (1 820 555 бр.), Главна дирекция "Автомобилна
администрация" (над 1 389 948 бр.), Центъра за масова приватизация (554 425 бр.),
Главно управление на архивите (194 729 бр.), Агенция "Митници" (над 324 199 бр.).
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Най-голям обем административни услуги, свързани с лицензионни,
регистрационни, разрешителни и съгласувателни режими, се извършват в
централната администрация - 2 285 176 бр. в областните администрации са
извършени 4 093 бр. услуги, свързани с регулаторни режими, а в общинските - 472 223
бр. Във връзка с подобряване на административното обслужване в общините и
големият брой услуги, които те предоставят, повечето общински администрации
предлагат изрично обособяване на звена за административно обслужване и
разкриване на нови щатни длъжности.

Броят на просрочените преписки е най-голям в общинските администрации - 35
568 от общо 3 691 157 бр. извършени административни услуги (това е около 1 % от
извършените административни услуги).

При организацията на административното обслужване възникват проблеми във
връзка с възприемане конкретната същност и цели на принципа за "обслужване на
едно гише". Същността - въвеждане на един "вход" и "изход" за документите и целите улеснение на гражданите, повишаване качеството и ефективността на работата на
администрацията и пресичане на прекия контакт между искащия и извършващия
15
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услугата, не са били навсякъде изходен момент за предприетите мерки. Създадените
звена за обслужване не са се изпълнили с истинското съдържание на принципа за
обслужване на "едно гише" - те имат по - скоро декларативен характер изчерпващ се с
физическото им ситуиране в администрациите. Не се навлиза в процесите и
процедурите вътре в администрацията, свързани както с оптимизиране на
функционалните връзки между звената, така и с нормативно определените процедури.
Не се осъществява служебно съгласуване между администрациите по повод на
подадено заявление за услуга, не е намален броят на тежестите за гражданите и
бизнеса под формата на регулаторни режими.
Осигуряването на необходимия финансов ресурс за предоставяне на бланки и
комплекти от образци на документи, свързани с осъществяването на
административната услуга, е проблем на администрациите с по-малък бюджет.
Средства не достигат и за информационно технологичното обезпечаване с компютри и
подходящ софтуер. На много места липсват и най-обикновени програми за
документооборот.
Преодоляване на посочените проблеми цели стартиралия през месец
септември 2001 г. тригодишен проект "Подобряване предоставянето на
административни услуги посредством обслужване "на едно гише", финансиран от
Британското министерство за международно развитие и изпълняван от KPMG.
Проектът следва да създаде и единни стандарти за осъществяване на
административното
обслужване,
да
подготви
Стратегия
за
интегрирано
административно обслужване, да посочи необходимите нормативни изменения,
свързани с облекчаването му и да обучи служители за прилагането на общия модел.

V. Информационни технологии
Развитието на високите технологии е един от основните приоритети в
програмата на правителството за периода 2002 - 2005 г.
След подробен анализ на изпълняваните проекти от средата на месец
септември 2001 г., дирекция "Информационни технологии и комуникации" в
администрацията на Министерския съвет, актуализира Стратегията за развитие на
комуникационната и информационна среда на държавната администрация, като част
от бъдещата "Стратегия за електронно-правителство".
През 2001 г. по инвестиционния проект на Министерския съвет "Информационна
система на държавната администрация", които се координира съвместно с екип на
министерство на финансите, работещ по проекта "Мрежа за пренос на данни на
министерство на финансите" беше постигнато:
■ На територията на гр. София и областта - изградени са 120 възела за достъп в
административни сгради, неоспорима държавна собственост за които се предоставят
следните услуги - 100 Мбит/с Ethernet порт, възможност за сепариране на мрежи,
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пренос на защитена информация за нуждите на МВР, МО и членовете на
правителството, пренос на глас и затваряне на вътрешно ведомствения трафик на
цифровите телефонни централи на следните министерства - МС, МО, МВР, МФ,
МРРБ, МОСВ, Конституционен съд, ВАС и др.
На територията на областните градове - изградени са оптични кабелни
трасета - съгласно договора с ДП "Строителство и възстановяване" за изграждане на
оптични кабелни мрежи на територията на всеки областен град и свързване на част от
администрациите в обща мрежа с цел повишаване на ефективността на управлението
и вземане на решения по места.
■

На територията на областните градове - доставка, монтаж и пускане в
действие на мрежово оборудване - съгласно договора с Консорциум "СТАР АЛИАНС" техниката е доставена в сградата на Министерския съвет, тествана е и са изградени
стимулационни модели на всеки областен град. От 24.07.2001 г. е стартирана
доставката на техниката във всеки областен град.
■

■

Изградено е оптично кабелно трасе София – Пазарджик – Пловдив.

Координацията, планирането и реализацията на проекти за програмно
осигуряване в системата на изпълнителната власт през 2001 г. се осъществяваше в
следните насоки:
Обслужване и поддържане на техниката от интернет възела на държавната
администрация - интернет страницата на правителството, Интернет портал на
административните структури в страната и др. Предоставя интернет достъп за 120
ведомства от изпълнителната и съдебната власт както и информация за тях.
Поддържане и обновяване на регистри - Регистър за обществени поръчки,
Регистър на административните структури и Регистър на държавния служител.
■

Поддръжка на 320 e-mail адреса на пощенския сървър на правителството за
всички служители в администрацията на Министерски съвет.
■

■

Поддръжка на архивиращата система за актовете на Министерския съвет.

Поддръжка на системата за управление на документооборота и работните
процеси - Архимед.
■

Разработка и поддръжка на УЕБ базираната система "Уебкалендар",
използвана от всички министерства.
■

Осигуряването на on-line достъп до информация за работата на
администрацията и нейната структура ще доведе до подобряване на качеството на
услугите предоставяни от администрацията, съкращаване на разходите, намаляване
на бюрокрацията, създаване на условия гражданите да бъдат своевременно
информирани и възможност да взимат участие в процеса на управление. Усилията ще
бъдат насочени към реализиране на идеята за електронно правителство. Приетият
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Закон за електронния подпис осигуряват възможност за бързо развитие на
електронната търговия, което е предпоставка за икономически растеж на България и
за по-бързото й приобщаване към Европейския съюз. Ще се даде възможност за
въвеждане на електронни карти в различни сфери на обществения живот - здравно и
обществено осигуряване, банково дело, финанси и други.

VI. Обучение на служителите в администрацията
Със Закона за държавния служител се създаде Институт по публична
администрация и европейска интеграция (ИПАЕИ). Основна задача на Институтът е да
провежда общо и специализирано обучението на служители от държавната
администрация. Дейността на ИПАЕИ е подкрепена от Европейската комисия с
програма ФАР BG9909.01 "Създаване на Институт по публична администрация и
европейска интеграция в България". През 2001 г., в рамките на програмата, се проведе
обучение на персонала на института, в резултат на което бяха изготвени първите
учебни програми и обучени 1159 служители от администрацията.

Една от приоритетните насоки е обучението по европейска интеграция. От
данните става ясно, че участници в това обучение са предимно представители на
централната администрация - 582, докато броят на участниците на областна и
общинска е малък - 71.
Въпреки обучението, провеждано от института, и през 2001 г. продължи
практиката за обучението по програми на ЕС - ФАР, ИСПА, САПАРД, ТЕМПУС,
ТАЙЕКС, по проекти на DFID, Международната организация на труда, USAID, по
двустранно сътрудничество, по регионални програми.
През 2001 г. общият брой на служителите преминали обучение е 6349, от които
3 811 са от централната администрация и 2 538 - от териториалната.
Констатираните проблеми във връзка с анализа и планирането
необходимостта от обучение наложиха през изминалата година предприемането

на
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на мерки за преодоляването им. Една от тях е провеждането на обучение на
служители от звената по човешки ресурси за управлението на този процес. Общото
решение на проблема се съдържа в разработената и приета Стратегия за обучение на
служителите в администрацията и плана за нейното изпълнение.
За да подпомогне Правителството в изпълнение на една от неговите
приоритетни задачи - създаване на професионална, надеждна и отговорна държавна
администрация на всички нива, която да даде възможност на България да участва
ефективно в политическите процеси на Европейския съюз, да отговаря на неговите
административните норми и да е в състояние да внедрява и изпълнява
законодателството на съюза, с участието на експерти на програма ФАР BG9909-01
през 2001 г. се разработи Национална стратегия за обучение на служителите от
държавната администрация. Стратегията за обучение регламентира общата система
за развитие на професионалните умения на служителите в държавната
администрация и обвързва повишението на квалификацията с израстване в кариерата.

VII. Програми и проекти за модернизация на администрацията
В областта на държавната администрация България е бенефициент по проекти,
финансирани от чужди донори както следва:
■ реформа в държавната администрация и управление на човешките ресурси
в публичния сектор
Редица министерства, както и Националният статистически институт и
Институтът по публична администрация и европейска интеграция имат програми ФАР
99, 2000 и 2001 по институционално изграждане. По програма ФАР 2001 е одобрен
проект на Министерския съвет за 2.6 милиона евро в подкрепа на осъществяването на
административната реформа.
По програмиране 2002 администрацията на Министерския съвет е предложила
проект за 2 милиона евро за укрепване капацитета за управление на човешките
ресурси в държавната администрация.
Световната банка финансира проучване на държавната служба, резултатите от
което бяха обобщени и представени на Правителството през януари 2002 г. и
предостави помощ за данъчната администрация в областта на управлението на
човешките ресурси.
През 2001 г. бяха договорени с Банката за безвъзмездно финансиране на
следните проекти:
- Сравнителен анализ на заплащането в държавната администрация в
сравнение с частния сектор и донорските организации в София.
- Анализ на сравнимия опит и най-добра практика в областта на електроннотоправителство в страните-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие и Европейския съюз.
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Функционален
министерство/агенция.
-

преглед

за

ефективност

на

структурите

на

ниво

През 2001 г. Британското министерство за международното развитие
подпомогна държавната администрация, финансирайки осъществяването на проект за
разработване на система за оценка на работата на служителите и проект за
подобряване на административното обслужване чрез въвеждане на принципа
"обслужване на едно гише".
■

координиране на политиките и взимане на решения

По ФАР 2001 е одобрен проект за 2 млн. евро за стратегическо планиране и
разработване на средносрочни политики, който се координира от администрацията на
Министерския съвет.
Британското министерство за международното развитие, финансира проект за
функционален преглед на Министерския съвет.
управление на държавните разходи

■

Програма ФАР 2000 подпомага укрепването на вътрешния и външния финансов
контрол, както и реформата и модернизацията на данъчната администрация.
■

антикорупционни мерки и съдебна система

Програма ФАР предоставя съдействие за осъществяване на реформата в
системата на обществените поръчки - ФАР 2000. По ФАР 2001 Министерството на
правосъдието има проект за развитие на професионални стандарти за квалификация и
подбор на кадри за съдебната система.
Световна банка ще предостави техническа
междуведомствената комисия по борба с корупцията.
■

помощ

и

консултации

на

реформа в лицензионните, разрешителни и регистрационни режими

Реформата в тази област се подпомага от програма на DIFID в Агенцията за
малки и средни предприятия.
■

защита на малцинствата

Европейската комисия финансира проект за интеграция на ромите в размер на
500 хиляди евро, г. По програмиране ФАР 2001 има проект за интеграция на ромското
население в размер на 6 млн. евро.
С реализацията на проектите се цели укрепване на административния
капацитет на държавната администрация за превръщането й в модерно организирана
и способна да се интегрира успешно в структурите на Европейския съюз.
VIII. Антикорупционни мерки
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Създаването на реално функциониращи механизми за противодействие на
корупционните практики са основна цел на Стратегията за борба с корупцията приета
в края на 2001 г. Стратегията цели държавната администрация да намери найоптималните пътища за контролиране и самооценка на собствените действия. Те
следва да й помогнат да преодолее всички негативни фактори, създаващи условия за
неправомерно облагодетелстване на нейните служители.
Възможности в тази насока е необходимо да се търсят в пълноценното
оползотворяване и обогатяване функциите на инспекторатите, действащи в
министерствата и държавните агенции. В Закона за администрацията техните функции
са посочени единствено като контролни, без да се конкретизира вида на упражнявания
контрол. Към настоящия момент инспекторатите осъществяват предимно
вътрешноведомствен финансов контрол, без акцент върху функциите по
административния контрол.
Друго средство за ограничаване на възможностите за корупция е създаването на
механизъм за обслужване на гражданите и бизнеса по принципа "едно гише".
Реалните ползи за гражданите са ясни и до този момент - широко обсъждани скъсяване сроковете за извършване на услугата, предоставяне на висококачествен
продукт, спестяване времето на клиента на услугата и обезпечаване на пълна
информираност за хода на преписките. Другата полза за администрацията е по-малко
дискутирана. От една страна, в организационен аспект ще се постигне напредък при
предоставянето на услугите по нов начин. От друга - ще се преформулират моделите
на поведение на служителите в администрацията в отношенията им с гражданите и
фирмите. В комуникацията си с тях администрацията следва да се държи като
обслужваща страна, с нова административна култура и съзнание и да поставя техните
желания и потребности като ръководни в дейността си. Естествено този процес на
преориентация в поведението на служителите от администрацията трябва да се
възпитава и насърчава, защото именно те са лицето на администрацията и със своите
действия създават обществения отглас за това, дали една администрация е добра или
лоша. Добра практика би било използването на различни форми за обратна връзка
при оценката на дейността на служителите в администрацията. Следва да се има
предвид, че в Закона за държавния служител са предвидени достатъчно
дисциплинарни мерки при констатиране на виновно нарушение на служебните им
задължения.

*****

През 2001 г. бяха предприети конкретни стъпки за създаване на професионална,
надеждна и отговорна държавна администрация на всички нива, която да даде
възможност на България да участва ефективно в политическите процеси на
Европейския съюз, да отговаря на неговите административни норми и да е в
състояние да внедрява и изпълнява законодателството на съюза. Въведени са
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разнообразни форми, осигуряващи постоянната комуникация на администрацията с
гражданите и техните организации. Създаден е механизъм за подобряване качеството
и ефективността на предоставяните административни услуги за гражданите и
юридическите лица.
От анализа на докладите за състоянието на администрациите могат да се
направят следните допълнителни изводи към Доклада за състоянието на
администрацията на централните органи на изпълнителната власт, приет през януари,
2002 г.:
□ От
получените предложения за преструктуриране на областните
администрации се констатира стремеж структурирането им да се отклони от
организационните модели, предвидени в Закона за администрацията и подзаконовите
актове.

Ръководителите на административни структури не осъществяват достатъчно
добър вътрешно-ведомствен контрол във връзка с поддържането на актуални данни
за техните структури в Регистъра на административните структури и на актовете на
органите на изпълнителната власт, което създава като краен резултат погрешна и
неточна представа за организацията на администрацията сред потребителите на
информация.
□

□ Липсва система за набиране, анализ и отчитане на информация относно
работата на консултативните органи по чл. 21 от Закона за администрацията и на
създадените към отделните министри съвещателни звена, което не позволява да се
прецени дали има дублиране на функции.

При по-нататъшното въвеждане статута на държавния служител, както и при
присъждането на рангове на новоназначените служители органите по назначаването,
при утвърждаването на щатните разписания трябва да спазват установените
нормативни изисквания за определянето на длъжностите, заемани от държавни
служители. Контрол в това отношение във връзка с бюджетните разходи трябва да
упражняват и съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, както и
областните управители - относно въвеждането статута на държавния служител в
общинските администрации.
□

Реформата в административното обслужване е процес, който на сегашния
етап е свързан само със създаването на организационния модел. Необходимо е
последователно прилагане и развитие на концепцията за извършване на
административни услуги, за да може да се постигне реален положителен ефект. Тя
трябва да се разгърне в дълбочина и по отношение на сроковете и процедурите за
извършване на административните услуги. Действията в тази насока следва да се
обвържат и с политиката на правителството за облекчаване на лицензионните и
разрешителни режими.
□

□ Процесът на освобождаване на министерствата от изключително големия
обем административни услуги бе свързан със създаването на изпълнителните агенции
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и структурите по чл.60 от Закона за администрацията. Целта е министерствата да се
концентрират върху определянето на политиките, а не върху административно
обслужване. Въпреки това, към настоящия момент не е постигнато преливането на
компетенции от министерствата към подчинените им структури и техните
териториални звена.
Създадената двугодишна практика за отчетност за състоянието на
администрацията на изпълнителната власт дава добра възможност за проследяване
на процесите в тяхното динамично развитие, констатиране на слабостите и
набелязването на мерки за преодоляване на проблемите. Докладите, които се
получиха в Министерския съвет освен отчетни данни съдържат и прогнози и
предложения за развитие на структурите, държавната служба и процедурите в
дейността на администрацията, което ще даде възможност за включването им в
Стратегията за модернизирането на държавната служба.
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Приложение 1
Справка за съветите по чл. 21 от Закона за администрацията, създадени към Министерския съвет към м. декември 2001 г.

1.
НАИМЕНОВАНИЕ

1.

Междуведомствен
съвет по
въпросите
на
военнопромишлен
и
я комплекс и
мобилизационнат
а готовност на
страната

2.

3.

Акт ЗА
СЪЗДАВАНЕ
9
ПМС №
193/1993 г. (обн,
ДВ, бр. 89 от 1993
г., изм. и доп., бр.
29 от 1994 г., изм.,
бр. 31 от 1995 г.,
доп., бр. 97 от 1995
г., изм., бр. 21 от
1996 г., бр. 50 от
1996г., доп., бр. 2 от
1997г., попр., бр. 4
от 1997 г., изм. и
доп., бр. 6 от 1997
г., бр. 21 от 1997 г.,
изм., бр. 24 от 1997
г., изм. и доп., бр.
59 от 1997 г., изм.,
бр. 100 от 1997 г„
бр. 114 от 1999 г„
бр. 96 от 2000г.,
доп., бр. 70 от
2001г.)
9
ПМС №
51/1994г. - приет УП
(обн., ДВ, бр. 29 от
1994 г.)

ФУНКЦИИ
1.

Разработва
принципите
и
осъществява
координация по провеждането на
държавната политика в областта на
производството и на търговията със
специално и военно имущество и
мобилизационната
готовност
на
страната.
2.
В областта на международното
военноикономическо
и
научнотехническо сътрудничество на страната
събира и обработва информация и
представя на Министерския съвет
становища
по
международното
военноикономическо
и
научнотехническо сътрудничество за мирно и
военно време; координира и следи за
изпълнението на задълженията, поети
от нашата страна по подписаните
договори
и
спогодби
за
военноикономическо
и
научнотехническо
сътрудничество;
координира
дейността
на
министерствата, другите ведомства и
търговските
дружества
при
осъществяване на промишленото и
научно-техническото сътрудничество в
областта
на
отбранителната
промишленост; координира дейността
на министерствата и другите ведомства
по
интеграцията
на
Република
България
в
международните
организации, контролиращи търговията

4.

5.

ДЛЪЖНОСТЕН СЪСТАВ

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ

9 Председател: заместник министърпредседател на Република България
9 Заместник-председател: министър
на отбраната
9 Секретар:
9 Постоянни членове:

заместник-министър на икономиката

заместник-министър на отбраната

заместник-министър на финансите

заместник-министър на външните
работи

заместник-министър на вътрешните
работи

заместник-министър на транспорта и
съобщенията

заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството

заместник-началник на Генералния
щаб на българската армия

началник на Главно управление
"Държавен резерв и военновременни
запаси"

директор
на
Националната
разузнавателна служба

заместник-министър
на
образованието и науката
9 с право на глас по въпросите,
отнасящи
се
до
съответното
ведомство:

зам.-министър на земеделието и
горите

зам.-министър на здравеопазването

зам.-председател
на Държавната

6.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Николай Василев
Николай Свинаров
Петър Петров
Никола Янков
Георги Пасков
Атанас Кацарчев
Петко Драганов
Тоньо Железчев
Здравко Величков
Белин Моллов
Орлин Маринчев
Димитър Георгиев
Димо Гяуров

доц. Петър Тенчев
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с оръжие и със стоки и технологии с
възможна двойна употреба.
3.
Деблокира държавни резерви и
военновременни запаси.
4.
Със
съдействието
на
министерствата
и
другите
ведомства
съобразно
компетентността им събира, обработва
и анализира информация в областта на
отбранителната промишленост;
5.
Съвместно с министерствата и
другите
ведомства съобразно компетентността
им събира, обработва и анализира
информация,
отнасяща
се
до
разработването от междуведомствения
съвет на проекти на актове относно
държавната политика в областта на
външнотърговската дейност със военна
и специална продукция.
6.
Утвърждава разпределението на
бюджетните средства за изпълнение на
задачите
по
отбранителномобилизационната
подготовка
на
страната
и
направленията
за
разходване на финансовите средства,
получени
от
реализацията
на
деблокираните без възстановяване или
отпаднали военновременни запаси.

агенция по енергетика и енергийни
ресурси
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1.
2.

Координационен
съвет за
информационното
общество

2.
ПМС № 73/2000 г.
(обн., ДВ, бр. 38 от
2000 г„ изм., бр. 96
от 2000 г., бр. 74 от
2001г.)

3.
1.
Разработва,
периодично
актуализира и предлага за приемане
от Министерския съвет стратегия и
програма
за
развитие
на
информационното
общество
в
Република България.
2.
Координира
и
контролира
дейностите на държавните органи по
изпълнение
на
стратегията
и
програмата
за
развитие
на
информационното общество.
3. Дава становища по проекти на
нормативни актове, които имат
отношение към развитието на
информационното общество.
4. Координира участието във форуми,
свързани с развитието на
информационното общество.
5. Съгласува и контролира дейностите
по
въвеждане
на
съвременни
информационни и комуникационни
технологии
в
държавната
администрация.
6. Съдейства за решаване на
проблеми,
свързани
с
взаимодействието
и
законосъобразното
използване
на
информационните и комуникационните
технологии.
7.
Подпомага
дейността
на
Националния команден център за
преодоляване на кризисни и аварийни
ситуации на територията на Република
България.
8.
Оказва
съдействие
за
реализирането
на
проекти
с
национално значение за развитието на
информационното общество.
9. подпомага и координира дейностите
по разпространението на услугите на

4.
9
9

9

Председател: министър на транспорта
и съобщенията
Заместник-председатели:
 министърът без портфейл
 заместник-министър на
икономиката
 председателят на Националния
статистически институт.
Членове:
 заместник-министър на финансите
 заместник-министър на
образованието и науката
 заместник-министър на културата
 заместник-министър на
правосъдието
 заместник-министър на околната
среда и водите
 заместник-министър на
земеделието и горите
 заместник-министър на
регионалното развитие и
благоустройството
 заместник- министър на външните
работи
 заместник-министър на
здравеопазването
 заместник-министър на труда и
социалната политика
 секретар на МВР
 заместник-министър на отбраната;
 първи заместник-началник на
Генералния щаб на Българската
армия;
 заместник-председател на
Държавната комисия по
далекосъобщения;
 заместник-председател на
Държавната агенция по
стандартизация и метрология;
 министър на държавната
администрация

5.
Пламен Петров
Неджет Моллов
Александър
Хаджийски
Атанас Кацарчев
Игор Дамянов
Ганчо
Карабаджаков
M иглена Тачева
Фатме Илияз
Нихат Кабил
Меглена Кунева
Д-р Любомир
Куманов
Радослав
Бозаджие
Бойко Коцев заместникминистър на
вътрешните
работи
Соня Янкулова
доц. Нели
Огнянова

6.
Дейността на КСИО
да се синхронизира,
съгласно
приетия
План от странитекандидатки
eEurope+.
Да се увеличи броят
на
заседанията
на
КСИО,
например на всеки
два
месеца.
В КСИО да постъпва
периодично
информация
за
състоянието
на
текущи проекти и
дейности, като те се
докладват
на
заседанията
на
КСИО.
Да се сформира
работен
орган,
съставен
от
ИТ
експерти, отговорни
за внедряването на
ИТ технологиите в
съответните
ведомства, които да
подготвят дневния
ред за заседанията
на КСИО.

Димитър Калчев
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информационното общество.
10. В изпълнение на функциите и
задачите
по
предходните
точки
координационният съвет може да
одобрява
проекти,
свързани
с
информационното общество и да
кандидатства
пред
международни
финансови
институции
за
финансирането им чрез безвъзмездни
помощи и дарения.
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1.
3.

Съвет по
регионално
развитие

2.
9

9

чл. 5 от
Закона за
регионалнот
о развитие (обн., ДВ, бр.
26 от 1999 г.)
ПМС №
104/1999 г. приет УП
(обн, ДВ, бр.
53 от 1999 г.)

3.

4.

1. Оценява инициативите на

министерствата, другите
ведомства и неправителствени
организации в областта на
регионалното развитие.
2. Съгласува проекта на
Национален план за регионално
развитие.
3. Изразява становище по
проекта на годишния доклад за
изпълнение на Националния
план за регионално развитие.
4. Координира дейностите с
регионален характер на
министерствата и другите
ведомства в рамките на
националния план за регионално
развитие.
5. Приема национална стратегия
и
национален доклад за устойчиво
развитие и решава други въпроси
на устойчивото развитие с
национално значение.
6. Съгласува годишните плансметки на извънбюджетните
фондове на държавните органи и
бюджетните организации на
държавна издръжка.
7. Приема годишна програма за
дейността си.
8. Изпълнява и други задачи,
свързани с регионалната
политика и устойчивото развитие,
възложени от Министерския
съвет.

9

9



Председател: министър
на регионалното развитие
и благоустройството
Членове:
• министър на
финансите
• министър на
промишлеността*
• министър на
търговията и туризма
• министър на
транспорта
• министър на
земеделието, горите
и аграрната реформа
• министър на
околната среда и
водите
• министър на труда и
социалната политика
• министър на
здравеопазването
• министър на
образованието и
науката
• министър на
културата
Право на съвещателен
глас:
• областните управители
представител на
Националното
сдружение на общините
в Република България

______________________
*ВПМС №104/1999 г. не са
актуализирани

5.
Константин Паскалев

6.
.

Милен Велчев Николай Василев
Пламен Петров Мехмед Дикме
Долорес Арсенова Лидия Шулева
Д-р Любомир Куманов Владимир
Атанасов Божидар Абрашев
обл.Благоевград-Антон Бръчков;
обл. Бургас-Стефан Корадов;
обл. Варна-Яни Янев; обл.Велико ТърновоКрасимир Генчев;
обл.Видин-Мартин Дончев;
обл.Враца-Лъчезар Борисов;
обл.Габрово-Цветан Нанов;
обл.Добрич-Иван
Иванов;
обл.Кърджали-Калин Примов;
обл.Кюстендил-Людмил Спасов;
обл.Ловеч-Мариан Балев;
обл.Монтана-Мариан Цветанов;
обл.Пазарджик-Иван Димитров;
обл.Перник-Димитър Колев;
обл.Плевен-Николай Маринов;
обл.Пловдив-Гьока Хаджипетров;
обл.Разград-Бехчет Сюлейман;
обл.Русе-Румен
Януаров;
обл.Силистро-Петко Добрев;
обл.Сливен-Иван Благоев;
обл.Смолян-Димитър
Палагачев;обл.София-Росен
Владимиров;
обл.Софийска- Олимпи Кътев; обл.Стара
Загора- Мария Кънева; обл.ТърговищеБехчет Керим; обл.Хасково- Георги Зарчев;
обл.Шумен- Владимир Владов; обл.ЯмболМинчо Спасов
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4.

1.

2.

Съвет за
закрила на
авторското
право и
сродните му
права

ПМС №
120/1997г. (и УП)
(обн., ДВ, бр.27
от 1997г., изм.,
бр. 45 от 1997г.,
бр.30 от 1999г.,
бр. 38 от 2000г.,
бр.4 от 2001г.)

3.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

4.

разработва
програми
за
предотвратяване
и
прекратяване на незаконното
използване
на
обекти,
закриляни от Закона за
авторското право и сродните
му права (ЗАПСП).
Координира дейностите и
мерките
приемани
от
държавните
органи,
организации и институции в
областта на авторското право
и сродните му права, както и
от местното самоуправление.
Събира,обработва
и
анализира
информацията
относно
състоянието
и
тенденциите на вътрешния и
външния пазар с обекти,
закриляни от ЗАПСП.
Оказва
съдействие
на
организациите за закрила или
управление на авторски и
сродни права.
Внася в Министерския съвет
за разглеждане промени в
националното
законодателство във връзка с
международноправните
задължения на страната.
Прави
мотивирани
предложения
за
присъединяване
към
международни споразумения
в областта на авторското
право и сродните му права.

9
9

9

9

Председател: заместник
министър-председател
Членове:
• министър на
културата
Секретар: представител
на Министерството на
културата
Членове:
• Директорът на
Националната
служба „Борба с
организираната
престъпност“
• заместник-министър
на външните работи
• заместник-министър
на финансите
• заместник-министър
на правосъдието
• заместник-министър
на икономиката
• заместник-министър
на образованието и
науката
• заместник-министър
на регионалното
развитие и
благоустройството
• заместник-министър
на здравеопазването
• началникът на
Главното управление
на Митниците
• представител на
Главната данъчна
администрация
• представител на
Върховната
касационна

5.

6.
Съвет за закрила на
авторското право и
сродните му права
/СЗАПСП/
е
създаден
през
1997г.,
като
междуведомствен
орган на институции,
които
имат
отношение
към
проблемите
на
авторското право и
сродните му права.
Най-общата цел и
задача
залегнала
при създаването на
Съвета
бе
да
координира
дейността
на
посочените
институции
в
борбата
срещу
интелектуалното
пиратство. Състава
на Съвета по силата
на постановлението
за създаванетому е
на високо равнище с
Председател – зем.председателя на МС
и
министър
на
икономиката, зам.председател
–
министъра
на
културата
и
членовезам.министри.
За
съжаление,
нито
Председателя /ите/
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•

•

•

прокуратура
старши офицер от
Дирекцията на
Национална служба
„Полиция“
старши офицер от
Националната
служба „Борба с
организираната
престъпност“
главен секретар на
Държавната комисия
по
далекосъобщенията

на Съвета – Ал.
Божков,
П.Жотев,
нито
зам.председателя – Е.
Москова,
нито
съответните
зам,министри
на
участваха
в
заседанието
на
Съвета,
така
че
равнището му бе
принизено
до
участници,
които
фактически
не
можеха да вземат
никакви решения, а
и пък решенията им
според
Постановлението за
създаване
на
Съвета
нямат
задължителна сила
за участващите или
неучастващите
институции. Съветът
се
събира
/ше/
ежемесечно
като
последното
заседание се състоя
на 16.05.2001 г.
След настъпилите
политически,структу
рни, ведомствени и
персонални промени
в участвуващите в
него
ведомствени
институции, Съветът
не се е събирал.
Съветът
изигра
ролята си, за която
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бе
създаден
борбата
срещу
интелектуалното
пиратство
и
поспециално
срещу
производството на
незаконни аудио- и
видео
касети
и
компактдискове,
макар и през цялото
време
на
съществуването
и
дейността си да е
имал
единствено
информативна роля,
така
че
понататъшното
му
съществуване
е
практически
нецелесъобразно. В
таз/i връзка бе и
оттеглен
предвидения
за
разглеждане в МС в
началото
на
м.
декември
2001г.
Проект
за
ново
постановление,
касаещо
Съвета,
още повече, че бе
получено по този
повод
предварително
становище от МС за
преосмисляне
нас
целесъобразността
на проекта,
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5.

1.

2.

3.

Национален съвет
за научна и
технологична
политика

ПМС № 195/1998 г.
(и УП) (обн, ДВ, бр.
101 от 1998 г, изм,
бр. 48 от 2000 г.)

Разработва
и
предлага
на
Министерския съвет:
а) национални стратегии и програми за
научни изследвания и технологично
развитие;
б)
конкретни
решения
за
усъвършенстване
на
мрежата
на
научните организации и формиране на
бюджетите за научни изследвания и
технологично развитие.
2. Координира дейността на
министерства и ведомства в областта
на научните изследвания и
технологичното развитие.
3.
Координира дейността на
държавните органи и
неправителствени организации.
4. Координира дейността в областта
на международното научно- техническо
сътрудничество.
5. Обсъжда и изготвя становища по
проекти на нормативни актове,
отнасящи се до научното и
технологичното развитие.
1.

4.

5.

6.

Председател: министър на
образованието и науката

Заместник-председател: заместникминистър на образованието и науката.

Секретар:

Членове:
■
заместник-министър на икономиката
■
заместник-министър на отбраната
■
заместник-министър на финансите
■
заместник-министър на външните
работи
■
заместник-министър на земеделието и
горите
■
заместник-министър на
здравеопазването
■
заместник-министър на околната
среда и водите
■
заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството
■
заместник-министър на транспорта и
съобщенията
■
заместник-председател на
Държавната агенция по енергетика и
енергийни ресурси
■
председателят на Българската
стопанска камара
■
председателят на Българската
академия на науките
■
председателят на Национален център
за аграрни науки
■
ректорът на Софийския университет
"Св. Климент Охридски"
■
ректорът на Техническия университет
- София
■
ректорът на Химико-технологичния и
металургичен университет – София
■
ректорът на Университета по
архитектура, строителство и геодезия
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1.
6.

Съвет по
сигурността

2.
ПМС № 216/1998
ф. (и УП) (обн., ДВ,
бр. 116 от 1998г.,
изм., бр. 123 от
1998г., бр. 142 от
1998г., бр. 5 от
2000г., бр. 14 от
2000г., бр. 81 от
2000г., бр. 79 от
2001 г.)

3.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

националната сигурност.
Дава професионалната оценка и
прогноза
за
динамиката
на
опасностите
за
националната
сигурност.
Планира
конкретни
мерки
за
неутрализиране на опасностите за
националната сигурност.
Предлага решения в условията на
криза.
Координира
плановете
на
специалните органи за добиване на
информация.
Дава
становища
по
разпределението на ресурсите на
страната за повишаване на степента
на
защита
на
националните
интереси.
Разработва
и
предлага
на
Министерския съвет годишен доклад
за националната сигурност.
Обсъжда представените стратегии и
програми
от
министрите
и
Ръководителите на ведомствата за
най-ефективно
използване
на
политическите,
военните
и
икономическите ресурси на страната
и подготвя проект за разпределение
на ресурсите на страната за
повишаване на степента на защитата
на националните интереси.
Ежегодно одобрява проектът на
доклада на МС за Народното
събрание относно рисковете за
страната
е
областта
на
националната сигурност и степента
на
защита
на
националните
интереси.

4.
Председател: министър-председател
на Република България и министър
на държавната администрация.
9 Секретар
9 Членове:
■
министър на отбраната
■
заместник-министър на външните
работи
■
заместник-министър на отбраната
■
началник на Генералния щаб на
Българската армия
■
министър на вътрешните работи
■
министър на външните работи
■
директор на Националната служба
за сигурност
■
директор на Националната
разузнавателна служба
■
главен секретар на Министерството
на външните работи
9

5.
СИМЕОН
САКСКОБУРГГОТСКИ

6.

НИКОЛАЙ СВИНАРОВ
ПЕТКО ДРАГАНОВ
РАДИ НАЙДЕНОВ
ГЕН-ПОЛК. МИХО
МИХОВ
ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ
СОЛОМОН ПАСИ
ГЕН.-МАЙОР АТАНАС
АТАНАСОВ
ГЕН.-МАЙОР ДИМО
ГЯУРОВ

БОЙКО БОРИСОВ
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1.
7.

Съвет по
националния
радиочестотен
спектър

2.
ПМС № 262/1998
г. (обн., ДВ, бр. 145
от 1998 г„ изм.,бр.
33 от 2000 г.
Чл. 11, ал. 1 от
Закона
за
далекосъобщеният
а (обн., ДВ, бр. 93
от 1998г., изм., бр.
26 от 1999г., бр. 10
от 2000 г., изм. и
доп., бр. 64 от 2000
г.)
ПМС №285/1998
г. (обн., ДВ, бр. З от
1999г., изм. бр. 33
от 2000г.) – приет
УП

1.

ПМС № 272/1997 г.
(обн., ДВ, бр. 52 от
1997 г.)

1.

9

9

9

8.

Консултативен
съвет за
чуждестранни
инвестиции и
финансиране

3.

2.

2.

3.

4.

4.

Подготвя и периодично актуализира
Национален план за разпределение на
радиочестотния спектър на радиочестоти
и радиочестотни ленти за граждански
нужди, за нуждите на отбраната и на
сигурността, както и за съвместно
ползване между тях, който се
утвърждава от Министерския съвет.
Разглежда и решава спорове, свързани
с електромагнитната съвместимост,
възникнали
при
конкретното
разпределение на радиочестотите и
радиочестотните ленти, предвидени за
съвместно ползване за граждански
нужди, за нуждите на отбраната и на
сигурността, по определен от съвета
ред.



Председател: министър на
транспорта и съобщенията

Членове: по 2 представители на:
■
Комисия за регулиране на
Съобщенията

Обсъжда политиката за насърчаване и
привличане на чуждестранни
инвестиции.
Обсъжда проекти на националните и
свързаните с тях отраслови програми за
привличане и насърчаване на
чуждестранни инвестиции.
Обсъжда конкретни проблеми в
областта на чуждестранните инвестиции
и мерки за усъвършенстване на правната
уредба с оглед на подобряване на
инвестиционния климат в страната.
Съдейства за информационно и
финансово обезпечаване на национална
кампания за представяне на
възможностите за инвестиране в
страната.

9

■

Министерството на финансите

■

Министерството на икономиката

Министерството на транспорта и
съобщенията
■
Министерството на отбраната
■

Министерството на вътрешните
работи
■

9

9

9

5.

6.

Пламен Петров

Валентин Георгиев,
член
Виржиния Крумова,
и.д. н-к отдел
Кирил Ананиев
Нина Димитрова
Свобода Стефанова
Гриша Захариев
Никола Манчев
Людмил Стоянов
ген. Атанас
Запрянов, н-к главно
управление, ГЩ
Иван Трендафилов,
н-к
направление в ГЩ
Чавдар Пенков
Емил Димитров

съвещателен орган към
министър-председателя
Съпредседатели:
 заместник министърпредседател
 чуждестранният инвеститор на
годината
Секретар: председателят на
Агенцията по чуждестранните
инвестиции
Членове:
 10 представители на фирмите най- големи чуждестранни
инвеститори;
 10 представители на
консултантски фирми, банки и
международни организации

34
Дирекция „Държавна Администрация“

1.
9.

Национален
съвет по
етническите и
демографските
въпроси

2.
ПМС № 449/1997 г. (и
УП) (обн., ДВ, бр. 118
от 1997 г., изм., бр.
103 0т 1999г., бр. 3 от
2000г.)

3.
1. Разработва и предлага н Министерския
съвет стратегии за демографска политика и
миграционните процеси в страната и
конкретните мерки за запазване на
толерантността и разбирателството между
българските граждани от различни
етнически и религиозни групи.
2. Координира с държавните органи и
неправителствените организации конкретни
мерки в изпълнение на поети международни
задължения от страна на Република
България в областта на правата на
българските граждани, принадлежащи към
малцинствени групи и тяхната интеграция в
обществото.
3. Координация съвместно с Държавната
агенция за българите в чужбина и други
държавни органи и неправителствени
организации мерки за провеждане на
националната политика по въпросите на
диаспората и социализацията в страната
на онези нейни представители, които
желаят трайно да се установят в родината.
4. Подпомага контрактите на различните
етнически групи със сродни на тях в
чужбина и съвместно с Държавната
агенция за българите в чужбина съдейства
за провеждане на външната политика на
Република България.
5. Подпомага изпълнението на национално
значими национални и регионални проекти
на неправителствени организации в
областта на етническите взаимоотношения,
демографската политика и миграционните
процеси и отчита крайните резултати.
6. Организира провеждането на

4.
9
9

Председател:
Членове:
Постоянни членове:
представители на:

Министерство на
образованието и науката
■
Министерство на външните
работи
■
Министерство на труда и
социалната политика
■
Министерство на
регионалното развитие и
благоустройството
■
Министерство на
правосъдието
■
Министерство вътрешните
работи
■
Министерство на отбраната
■
Министерство на културата
■
Министерство на финансите
■
Министерство на
здравеопазването
■
Министерство на
земеделието и храните
■
Държавна агенция за
българите в чужбина
■
Дирекция по
вероизповеданията към МС
■
Агенция за бежанците
■
Националния статистически
институт
■
Представители на
обществени организации на
етнически групи и българската
диаспора, чиято дейност
съответства на целите и
задачите на
■

5.
Неждет Моллов

Юлиян Наков
Зам. министър на
образованието и науката
Иван Петков
Зам. министър на
външните работи
Христина Христова
Зам. министър на труда и
социалната политика Хасан
Хасан Зам. министър на
регионалното развитие и
благоустройството Мароин
Димитров
Зам. министър на
правосъдието Бойко Коцев
Зам. министър на
вътрешните работи Соня
Янкулова
Зам. министър на отбраната
Ганчо Корабаджаков
Зам. министър на културата
Нихат Зия
Зам. министър на финансите
Любомир Куманов
Зам. министър на
здравеопазването Пламен
Павлов – председател
Любомир Младенов
Директор на дирекция
„Вероизповедания“ на МС
Бойко Антонов
Председател
Александър Хаджийски
Председател

6.
Да се внесат
корекции в
действащия
правилник.
Да се включат
представители
на МЗ и ДАЗД.
Да се закрие
НСЕДВ и да се
създаде
Държавна
агенция за
малцинствата.
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10.

Съвет по
структурна
политика

РМС №228/1997 г.
(изм. РМС №147 от
2000

1. Определя стратегическите стопански
цели и механизмите за тяхното
реализиране.
2. Формулира приоритетите и
механизмите за осъществяване на
икономическото преструктуриране.
3.
Координира дейността на отрасловите
министерства и ведомства с цел изпълнение
на
задачите
на
макроикономическата
политика.

Координира цялостния
приватизационен процес.

4.

Осъществява координация на
дейността на държавните органи по
насърчаване на чуждестранните
инвестиции.

5.

9
9
9










Председател: зам.-министър
председател
Секретар:
Членове:
министър на финансите
министър на регионалното
развитие и
благоустройството
министър на транспорта и
съобщенията
министър на земеделието и
горите
министър на труда и
социалната политика
председател на
Държавната агенция по
енергетика и енергийни
ресурси
- представители на
администрацията на
Министерския съвет

Николай Василев

Милен Велчев Костадин
Паскалев
Пламен Петров
Мехмед Дикме
Лидия Шулева

Зинаида Велева - Директор
на дирекция "Европейска
интеграция и връзка с
международните
финансови институции"
Цвета Каменова - Директор
на дирекция "Икономическа
политика“
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1.
11.

Междуведомств
ен съвет по
въпросите на
граничнопропусквателнит
е пунктове

2.
9

9

ПМС № 213/1997
г. (обн., ДВ, бр. 41
от 1997 г., изм. и
доп., бр. 2 от
1998г.)
ПМС № 70/1998 г.
(обн., ДВ, бр. 39 от
1998 г., изм. и доп.,
бр. 96 от 2000 г.) УП

3.
1. Координира разработването на
Програмата за развитието на
граничния контрол на Република
България.
2. Възлага на работната група от
експерти, определени от
Ръководителите на министерствата и
ведомствата, участващи в
задължителния граничен контрол,
разработването на проекти на
нормативни актове в областта на
граничния контрол.
3. При съставянето на проекта на Закона
за държавния бюджет на Република
България Междуведомствения съвет
разработва финансови разчети на
необходимите средства за
изграждане на нови гранични
контролно-пропусквателни пунктове
или разширяване, реконструкция и
модернизация на съществуващите.
4. Осъществява контрол за разходване
на средствата за изграждане на нови
гранични контролно-пропусквателни
пунктове или разширяване,
реконструкция и модернизация на
съществуващите.
5. Координира на национално равнище
взаимодействието между службите,
осъществяващи граничен контрол.

4.
9
9
9

Председател:
Секретар:
Членове:
 заместник-министър на
външните работи
 заместник-министър на
финансите
 заместник-министър на
транспорта и
съобщенията
 заместник-министър на
земеделието и горите
 заместник-министър на
здравеопазването
 заместник-министър на
икономиката
 заместник-министър на
регионалното развитие и
благоустройството
 заместник-министър на
околната среда и водите
 заместник-председател на
Държавната агенция по
стандартизация и
метрология

5.

6.

Бойко Борисов- главен
секретар на Министерството
на вътрешните работи
Валери Григоров – директор
на Националната служба
„Гранична полиция“
Меглена Кунева
Гати Саади ал Джебури
Любомил Иванов
Бойко Боев
Д-р Любомир Куманов
София Касидова
Хасан Хасан
Красимир Дуков
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1.
12.

Национален
съвет по
условия на труд

2.
9

9

ПМС № 87/1997 г.
(обн., ДВ, бр. 24 от
1997 г., изм., бр. 96
от 2000 г.)
чл. 39-40 от Закона
за здравословни и
безопасни условия
на труд (обн., ДВ,
бр. 124 от 1997 г.,
изм., бр. 86 от 1999
г., бр. 64 от 2000 г.)

3.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Обсъжда и изразява становища по
проекти на нормативни актове по
въпросите на условията на труд и
прави предложения за изменението и
допълнението им.
Взема решения за създаване на
отраслови и браншови структури за
тристранно сътрудничество по
условията на труд.
Създава помощни органи към съвета за
решаване на специфични въпроси.
Координира дейността на органите, на
които е възложено упражняването на
контрол в областта на условията на
труд.
Проучва и популяризира наш и чужд
опит, организира национални конкурси,
семинари, акции и други форми за
стимулиране на дейността.
Приема програми за проучване
разработване на проекти за решаване
на проблемите по осигуряване на
здравословни и безопасни условия на
труд, финансирани от фонд "Условия
на труд".
Възлага чрез конкурс проучването и
разработването на проекти за
решаване на национално значими и
други важни проблеми по условията на
труд.

4.
9
9
9

9

Председател: министър на
труда и социалната политика
Секретар: Началник на отдел
в министерство на труда и
социалната политика
Заместник-председатели:
 КТ Подкрепа
 БСК
 Зам. председател на КНСБ
Членове:
 изпълнителен секретар на
КНСБ
 експерт в КТ "Подкрепа"
 зам.-министър на
здравеопазването
 зам. - министър на
икономиката
 зам. - министър на
околната среда и водите
 зам.-министър на
земеделието и горите
 главен секретар на
министерство на
регионалното развитие и
благоустройство
 председател на
Държавната агенция по
стандартизация и
метрология

зам. председател на БТПП
 директор на дирекция в
министерство на труда и
социалната политика
 главен инспектор в
министерство на
транспорта и съобщенията
 началник на отдел в
министерство на
финансите
 Национален осигурителен
институт
 ССИГ

5.

6.

Лидия Шулева
Божидар Панайотов
Тотю Младенов
Димитър Гъдев
Иван Кокалов
Тодор Тодоров
Параскева Ачкова
Любомир Куманов
Калоян Нинов
Маноела Георгиева
Бойко Боев
Йордан Татарски
Ивелин Буров
Цветан Симеонов
Гълъб Донев
Георги Цанков
Росица Велкова
Иван Карановски
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1.
13.

Национален
съвет за
тристранно
сътрудничество

2.
9

9

ПМС № 7/1993г. –
Правилник за определяне
принципите, реда и
условията за признаване
на организациите на
работниците и
служителите и на
работодателите за
представителни на
национално равнище в
тристранното
сътрудничество (ДВ, бр. 8
от 1993г., изм., бр. 23 от
1993г., изм. и доп., бр. 22
от 1998г.)
чл. 3 от Кодекса на труда
(обн., ДВ, бр. 26 от 1986 г.
и бр.27 от 1986 г., изм. и
доп., бр. 6 от 1998 г., бр.
21 от 1990 г., бр. 30 от
199о г., бр. 94 от 1990 г.,
бр. 27 от 1991 г., бр.32 от
1991 г., бр. 104 от 1991 г.,
доп., бр. 23 от 1992 г.,
изм. и доп., бр. 26 от 1992
г., доп., бр. 88 от 1992 г.,
изм. и доп., бр. 100 от
1992г., Решение № 12 на
Конституционния съд на
Република България от
1995 г. – бр. 69 от 1995 г.;
доп., бр. 87 от 1995 г.,
изм. и доп., бр. 2 от 1996
г., изм., бр. 12 от 1996 г.,
изм. и доп., бр. 28 от 1996
г., изм., бр. 124 от 1997 г.,
доп., бр. 22 от 1998 г.;
Решение № 11 на
Конституционния съд на
РБ от 30.04.1998 г. – бр.
52 от 1998 г., доп., бр. 56
от 1998 г., бр. 83 от 1998
г., бр. 51 от 1999 г., доп.,

3.
1.

2.

3.

Осъществява консултации и
сътрудничество на национално
равнище по въпросите на трудовите
и непосредствено свързани те с тях
отношения, осигурителните
отношения както и по въпросите на
жизненото равнище.
Обсъжда и дава мнения по проекти
на нормативни актове, уреждащи
въпросите на:
Трудовите и непосредствено
свързаните с тях отношения;
Здравословните и безопасни услови
на труд;
Заетостта, безработицата и
професионалната квалификация;
Общественото и здравното
осигуряване;
Доходите и жизненото равнище;
Въпроси, свързани с бюджетната
политика;
Социалните последици от
преструктурирането и
приватизацията;.
Координира работата на национално
равнище по програми, отнасящи се
до въпросите на националния
диалог, с национално и
международно финансиране, в които
участват всички представени в
Националния съвет за тристранно
сътрудничество страни.

4.
Председател:
заместник-министър
председател и
министър на труда и
социалната политика
9 Секретар:
9 Членове:
От страна на
правителството:
 Министър на
финансите
Представители на
представителни
организации на
работниците,
служителите и на
работодателите:
 КНСБ
 КТ "Подкрепа"
 Българска
стопанска
камара
 Българска
търговскопромишлена
палата
 Съюз на
стопанска
инициатива на
гражданите
 БСЧП
„Възраждане“
9

5.

6.

Лидия Шулева

Милен Велчев

Иван Кокалов
Недка Колева
Димитър Манолов
Тотю Младенов
Божидар Данев
Дикран Тебеян
Божидар Божинков
Цветан Симеонов
Тодор Кузманов
Николай Леонтиев
Румен Бяндов
Дончо Дончевски
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бр. 67 от 1999 г.,изм., бр.
110 от 1999 г.)
14.

Междуведомств
ен съвет по
експортно
застраховане

9
9

чл.11 от Закона за
експортното застраховане
(обн, ДВ, бр. 61 от 1998 г.)
ПМС №236/1998 г. (обн,
ДВ, бр. 125 от 1998 г, изм.
бр. 17 от 2001 г.) Правилник за дейността

1.

2.

3.

4.

5.

Предлага ежегодно размера на
средствата за изплащане на
застрахователните обезщетения при
застраховане на кредити, гаранции и
финансови загуби,свързани с износ на
български стоки и услуги срещу
нетърговски риск, както и срещу
средносрочен или дългосрочен търговски
риск, за включване в проекта на
държавен бюджет за следващата година.
В рамките на утвърдените за
съответната година целеви средства от
републиканския бюджет определя
размера на средствата за изплащане на
застрахователни обезщетения при
застраховане срещу: краткосрочен
нетърговски риск; средносрочен и
дългосрочен търговски или нетърговски
риск.
Утвърждава основни насоки на
дейността на Българската агенция по
експортно застраховане (БАЕЗ) при
застраховане на кредити, гаранции и
финансови загуби,свързани с износ на
български стоки и услуги срещу
нетърговски риск, както и срещу
средносрочен или дългосрочен търговски
риск.
Одобрява класификация на държавите
по степен на риск и експозициите за
всяка група държави при застраховане
срещу краткосрочен нетърговски риск.
Взема решения въз основа на
становище от БАЕЗ за сключване на
застрахователни договори срещу
средносрочен и дългосрочен търговски
или нетърговски риск за всеки конкретен
случай.

9

9

Председател:
министър на
икономиката
Членове:
 зам.-министър на
финансите
 зам.-министър на
икономиката
 зам.-министър на
земеделието,
горите и
аграрната
реформа
 зам.-министър на
външните
работи
 Дирекцията за
застрахователен
надзор към
Министерството
на финансите

Николай Василев
Атанас Кацарчев
Любка Качакова
Андрияна Сукова-Тошева
Меглена Кунева
Христо Христов

40
Дирекция „Държавна Администрация“

6.

Одобрява по предложение на БАЕЗ
сключването на договори за
презастраховане на сключените от
агенцията застраховки на кредити,
гаранции и финансови загуби, свързани с
износ на български стоки и услуги срещу
нетърговски риск, както и срещу
средносрочен или дългосрочен търговски
риск.
7.
Утвърждава условията, реда и
лимитите за инвестиране на свободни
средства.
8.
Изготвя годишен отчет за дейността по
застраховане на кредити, гаранции и
финансови загуби, свързани с износа на
български стоки и услуги срещу
нетърговски риск, както и срещу
средносрочен или дългосрочен търговски
риск, и го представя на Министерския
съвет не по-късно от 31 март следващата
година.
9.
Взема решения за сътрудничество в
областта на експортното застраховане за
сметка на държавата с международни
институции и чуждестранни агенции.
10. Определя размерите на средствата за
експортно застраховане срещу
краткосрочен нетърговски риск и срещу
средносрочен или дългосрочен търговски
или нетърговски риск в рамките на
утвърдените за съответната година
целеви средства от републиканския
бюджет.
11. Одобрява тарифна таблица за
прилаганите застрахователни премии по
застраховките на кредити, гаранции и
финансови загуби, свързани с износа на
български стоки и услуги срещу
нетърговски риск.

41
Дирекция „Държавна Администрация“

1.
15.

Национален
съвет по
застраховането

2.
9

чл. 17а от Закона
за застраховането
(обн., ДВ, бр. 86 от
1996 г, доп., бр. 1
от 1997 г.; Решение
№6 на
Конституционния
съд на РБ от
25.02.1997 г. - бр.
21 от 1997 г.; изм. и
доп., бр. 58 от 1997
г., изм., бр. 21 от
1998 г., доп., бр. 52
от 1998 г„ изм. и
доп., бр. 93 от 1998
г., бр. 132 от 1998
г., бр. 88 от 1999 г.,
доп., бр. 83 от 2000
г. , изм. и доп., бр. 1
от 2001 г., изм., бр.
102 от 2001 г., бр.
110 от 2001 г.) S
ПМС № 427 от 1997
г., (обн., ДВ, бр. 110
от 1997 г., изм., бр.
14 от 2000 г., бр. 17
от 2001 г.)Правилник за
дейността г.)

3.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Дава и отнема разрешение за
застрахователна
дейност
в
двумесечен срок от внасяне на
предложението от Агенцията за
надзор върху застраховането и
хазарта.
Разрешава сливането, вливането,
отделянето
и
разделянето
на
застрахователи,
както
и
преотстъпването на застрахователен
портфейл между застрахователи.
Иска откриване на производство по
несъстоятелност на застраховател и
дава съгласие в случаите, когато има
искане от Агенцията за надзор върху
застраховането и хазарта.
Прави предложение за назначаване
на синдик в производство по
несъстоятелност и иска смяна на
синдика, когато прецени, че той не
изпълнява задълженията си и
застрашава
интересите
на
застрахованите.
Прави предложение за назначаване
на застъпник в производство по
несъстоятелност по застраховки
"Живот".
Дава разрешение на физическо или
юридическо лице, самостоятелно
или чрез свързани лица, за
притежаване на 5 или повече на сто
от акциите на застрахователно
дружество и/или застрахователен
холдинг.
Дава
разрешение
на
застрахователните посредници за
извършване
на
посредническа
дейност в застраховането.
Упражнява надзор по изпълнението
на § 8, ап. 2, 3 и 4 от преходните и

4.
Председател: министър на
финансите
9 Членове:
 Министъра на правосъдието
и правната евроинтеграция
 Министъра на вътрешните
работи
 Министъра на труда и
социалната политика
 директора на Дирекцията за
застрахователен надзор
 представител на Асоциацията
на българските
застрахователи, който се
излъчва на ротационен
принцип за всяка
календарна година
 представител - хабилитиран
преподавател по
застраховане, посочен от
академичния съвет на
Стопанската академия
"Димитър А. Ценов" Свищов
9

5.

6.

Милен Велчев

Антон Станков
проф. Георги Петканов
Лидия Шулева
Румен Гълъбинов
Ася Аксентиева

доц. Боян Илиев
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заключителните разпоредби на ЗакоНа за застраховането от заварените
застрахователи и при неизпълнение
отнема издаденото разрешение.
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1.
16.

Национале
н съвет по
рехабилита
ция и
социална
интеграция

2.
9

9

Чл. 3 от Закона
за защита,
рехабилитация
и социална
интеграция на
инвалидите
(обн., ДВ, бр.
112 от 1995 г„
доп., бр. 110 от
1996 г, изм., бр.
52 от 1997 г, бр.
123 от 1997 г.;
Решение № 31
на
Конституционни
я съд на РБ от
24.11.1998 г,бр. 140 от
27.11.1998 г.;
изм., бр. 153 от
23.12.1998 г.)
ПМС
№112/1996 г.
(обн., ДВ, бр. 46
от 1996 г, изм.,
бр. 96 от 2000 г,
изм. и доп., бр.
109 от 2001 г.)Правилник за
дейността

3.

4.

1. Оказва помощ и съдействие при
провеждането на активна политика в
областта на рехабилитацията и
социалната интеграция в
съответствие с изискванията на
националните и международните
правни норми за равнопоставеност
и социална закрила на инвалидите.
2.
Проучва и анализира
потребностите на инвалидите от
рехабилитация и социална
интеграция и прави предложения за
повишаване на медико-социалната
и икономическата ефективност на
тези дейности пред компетентните
държавни, общински, обществени и
стопански органи и организации.
3.
Съдейства за координацията
между държавните, общинските,
обществените и стопанските органи
и организации с неправителствените
организации на инвалиди и за
инвалиди за осигуряване на
необходимата обществена подкрепа
на дейността им в областта на
рехабилитацията и социалната
интеграция.
4.
Взаимодейства с Националния
съвет за тристранно
сътрудничество, с Националния
съвет по етническите и
демографските въпроси към
Министерския съвет и с
Управителния съвет на фонд
"Рехабилитация и социална
интеграция" към Министерския
съвет

Председател: министър на труда и социалната
политика
9 Заместник-председатели:
 зам.-министър на труда и социалната политика
 зам.-министър на здравеопазването
9

9

Членове:
 зам.-министър на финансите
 зам.-министър на образованието и науката
 главен секретар на регионалното развитие и
благоустройството
 зам.-министър на транспорта и съобщенията
 председателя на Държавната агенция по
стандартизация и метрология
 В НС участват и представители на
неправителствени организации на и за
инвалиди, определени с Решение на МС:
 Български червен кръст
 Съюз на инвалидите в България
 Съюз на военно инвалидите и
пострадалите от войните и в мирно време
 Съюз на слепите в България
 Съюз на военноинвалидните кооперации
 Българска асоциация на лица с интелектуални
затруднения
 Национален съюз на трудовопроизводителните
кооперации
 НС на кооперациите на инвалидите
 Нац. Център за соц. рехабилитация
 Асоциация на родителите на деца с увреден слух
 Съюз на глухите в България
 Българска асоциация "Диабет"
 Асоциация на родителите на деца с нарушено
зрение
 Национална организация "Малки български хора"
 Национална асоциация на слепо-глухите в
България
 Национална потребителна
 Национална потребителна кооперация на
слепите в България

5.
Лидия Шулева
Христина Христова
Любомир Куманов
Кирил Ананиев
Юлиан Наков
Йордан Татарски
Любомил Иванов
Ивелин Буров

6.
Считаме за
целесъобразно
съществуването
на Националния
съвет и така
определените му
функции и
задачи в
национален и
международен
план.

Христо Григоров
Красимир Коце
Никола Костадинов
Васил Долапчиев
Георги Милев
Илиана Малинова
Гочо Братанов
Стилиян Баласопулов
Пламен Захариев
Кирилка Гъркова
Васил Панев
Никола Варадинов
Любомир Живанкин
Георги Софкин
Димитър Парапанев
Михаил Кърлин
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1.
17.

Междуведомств
ен експертен
съвет по
преодоляване
на вредните
последици при
прекратяване
или
ограничаване на
производствена
та дейност във
въгледобива
(МЕС)

2.
9

ПМС №
195 от
26.09.2000
г. (обн.,
ДВ, бр. 81
от 2000 г.)

3.
1.

2.

3.

4.

18.

Национален
съвет по
безопасност на
храните

9

9

Чл. 34 от
Закона за
храните
(обн., ДВ.,
бр. 90 от
199 г.)
ПМС №
183/2000 г.
(обн., ДВ,
бр. 77 от
2000 г.) УП

4.

Обсъжда и приеман проектите за
изпълнение на техническата ликвидация
или консервация при преструктуриране на
въгледобивните мощности.
Обсъжда и приема технико-икономически
обосновки за авансово отпускане на
средства за извършване на неотложни
дейности,предхождащи изпълнението на
техническите проекти.
Обсъжда и приема програми и работни
проекти за възстановяване на околната
среда: рекултивация, пречистване на
водите и екологичен мониторинг.
Координира изпълнението на утвърдените
проекти и програми.

9

1. Предлага на Министерския съвет промени в
правното регулиране на безопасността на
храните в съответствие с принципите на
Европейския съюз и Световната търговска
организация.
2. Предлага на Министерския съвет
структурни и административни промени в
контролната система.
3. Възлага на експерти изготвянето на
проекти на нормативни документи и ги
съгласува със заинтересуваните
ведомства.
4. Координира действията на държавните
органи и обществените организации по
отношение на контрола върху храните.
5. Представя държавата и координира
участието на експертно ниво в работата
на международните организации по
проблемите на безопасността на храните.

9

9









9





5.

6.

Председател: председателя на
Държавната агенция по енергетика и
енергийни ресурси
Членове – представители на:
Министерството на околната среда и
водите
Министерството на финансите
Министерството на икономиката
Министерството на труда и социалната
политика
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството
Министерството на земеделието и горите
Държавната агенция по енергетика и
енергийни ресурси
Агенция за приватизация
Председател: главен държавен санитарен
инспектор
Членове:
зам.-министър на земеделието и горите
2-ма зам.-министри на икономиката
зам.-председателя на Държавната агенция
по стандартизация и метрология
4-ма представители на браншови
организации от хранителната
промишленост

- Българска стопанска камара
- Българска търговско-промишлена палата

Д-р Любомир Куманов
Д-р Бойко Боев
София Касидова
Ивелин Буров
Михаил Велков (Асоциация
на
млекопреработвателните)
Ира Павлова (Асоциация
на
месопреработвателните)
Ал. Йоцев (Съюз на
производителите на
консерви)
Иван Иванов (Браншова
камара на
хлебопроизводителите)
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1.
19.

Съвет по
европейска
интеграция

2.
9

ПМС №
33/2002 г.
(обн., ДВ, бр.
19 от 2002 г.)

3.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

разглежда проектите на позиции и
мандата за водене на преговори за
присъединяване към Европейския
съюз;
разглежда проекта на Националната
програма за приемане достиженията
на правото на Европейските
общности;
разглежда проекта на "българския
принос" към редовния доклад на
Европейската комисия за напредъка
на страната по пътя към
присъединяване;
разглежда материалите за
заседанията на Съвета за
асоцииране и на Комитета за
асоцииране;
предлага поименния състав на
основния екип за провеждане на
преговорите, наричан по-нататък
"основния екип", който се утвърждава
от министър-председателя;
предлага проекти на актове и
представя проблеми по въпросите на
европейската интеграция, които се
решават от Министерския съвет;
прави предложения за предприемане
на приоритетни действия от
Министерския съвет по въпросите на
европейската интеграция;
разглежда становища и предложения
по въпросите на европейската
интеграция, включени в дневния ред
на заседанията на Министерския
съвет;
възлага на министрите или на
секретарите на Съвета по европейска
интеграция координацията по
изготвянето на оценки за
отражението от приемането на
европейското законодателство върху

4.
9

9

9

Председател: министърпредседателя на Република
България
Секретари:
 Заместник-министър на
външните работи, отговарящ
за преговорите
 Директор на дирекция
„европейска интеграция и
отношения с международните
финансови институции“ в
администрацията на
Министерския съвет
Членове:
 заместник-председателите
 министърът на икономиката
 министърът на труда и
социалната политика
 министърът на регионалното
развитие и благоустройството
 министърът на външните работи
 министърът на финансите
 министърът на правосъдието
 министърът на вътрешните
работи
 министърът на транспорта и
съобщенията
 министърът на земеделието и
горите
 министърът на околната среда и
водите
 министърът на енергетиката и
енергийните ресурси
 министърът на държавната
администрация.

5.

6.

Симеон
Сакскобургготски

Меглена Кунева
Зинаида Велева

Николай Василев
Лидия Шулева
Костадин Паскалев
Соломон Паси
Милен Вилчев
Антон Станков
Георги Петканов
Пламен Петров
Мехмед Дикме
Долорес Арсенова
Милко Ковачев
Димитър Калчев
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отделните сектори и приема
резултатите от тези оценки;
10. консултира икономическите
социалните партньори за позициите
по различни проблеми от техен
интерес;
11. одобрява окончателния поименен
списък на проектните идеи за
финансиране по програма ФАР, които
българската страна ще предложи на
р-я комитет на ФАР за одобряване
или включване в съответния
финансов меморандум.
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1.
20.

Национален
съвет
по наркотичните
вещества

2.
9

9

чл. 10, ал.1 от
Закона за
контрол върху
наркотичните
вещества и
прекурсорите
(обн, ДВ, бр. 30
от 1999 г, изм,
бр. 63 от 2000
г.)
ПМС №10 от
17.01.2001 г. за
приемане на
Правилник за
организацията и
дейността

3.
Определя
и
координира
националната политика в областта на
наркотичните вещества и прекурсорите,
като приема национална стратегия за
борба
срещу
злоупотребата
с
наркотични
вещества
и
срещу
незаконния трафик с наркотични
вещества и прекурсори за срок три
години.
Приема национални програми за
борба срещу злоупотребата с
наркотични вещества и срещу
незаконния трафик с наркотични
вещества и прекурсори.
Предлага на министъра на
финансите проектобюджет за
провеждане на националната политика
в тази област.
Предлага на Министерския съвет
проекти на нормативни актове,
свързани с наркотичните вещества и
прекурсорите.
Дава мнение по проектите за
сключване или за присъединяване към
международни договори.
Дава становища за участието на
Република България в международни
програми, насочени срещу
разпространението, злоупотребата и
незаконния трафик с наркотични
вещества и прекурсори и контролира
изпълнението им.
Определя и утвърждава
националните координатори по
международни програми и проекти в
областта на наркотичните вещества

4.
9
9

9
9

Председател:
министърът
на
здравеопазването
Заместникпредседатели:
 главен секретар на
МВР
 заместник-министър
на правосъдието и
правната
евроинтеграция
Секретар:
Членове - представители
на:
 Президента
на
Република България
 Върховния
касационен съд






Върховния
административен съд
Върховната
касационна
прокуратура
Специализираната
следствена служба
заинтересованите
министерства
и
ведомства,
определени
от
Министерския съвет

5.

6.

доц. д-р Божидар Финков
Бойко Борисов
Марио Димитров
Влатко Глигоров
Ген.
Цветан
Тотомировсекретар по въпросите на
националната сигурност
Елияна Карагьозовапредседател на Ill-то
наказателно отделение
Румяна Папазова-съдия
Любомир Николов- съдия
Дафинка Атанасова-заместник
ръководител на отдел
Бойко Боев – Заместник
министър на земеделието и
горите
Бойко Борисов – Главен
секретар на МВР
Васил Иванов -Председател на
Държавната агенция за
младежта
Ген. Васил Василев Изпълнителен директор на НС
"Полиция" на МВР
Георги Пасков – Заместник
министър на отбраната
д-р Георги Василев - Директор
на Националния център по
наркомании
Емил Димитров – Директор
Агенция "Митници"
Здравко Величков – Заместник
министър на транспорта и
съобщенията
Меглена Кунева – Заместник
министър на външните работи
Нахит Зия - Заместник
министър на финансите
Никола Янков – Заместник
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министър на икономиката
Полк. Румен Миланов –
Директор на НСБОП на МВР
Росица Иванова - Ръководител
на Националната служба по
наркотични вещества
Христина Христова – Заместник
министър на труда и
социалната политика
Юлиан Наков – Заместник
министър на образованието и
науката
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1.
21.

Съвет за
координаци
я на
дейностите
по
интегриран
о
администра
тивно
обслужване

2.

3.
1.

9

Решение №
708 на
Министерски
я съвет от
2001 г.

2.

3.

4.

Координира
и
контролира
дейностите по подобряване на
административното обслужване,
посочени
в
Националната
програма
за
интегрирано
административно обслужване
Разработва
и
внася
в
Министерския съвет Стратегия за
интегрирано
административно
обслужване.
Подготвя проекти на нормативни
актове
за
интегрирано
административно
обслужване,
съответстващи на практиката на
Европейския съюз.

9
9

Председател: министъра на държавната
администрация
Заместник-председател:
 заместник- министър на финансите
 началник на отдел "Информационно
общество и технологии" в МТС
 държавен експерт в дирекция "Европейска
интеграция
и
отношения
с
международните финансови институции"
в администрацията на Министерския
съвет
 началник на отдел "Информационни
технологии" в дирекция "Информационни
технологии и инвестиции" на МФ
 директор на дирекция "Административно,
информационно обслужване и човешки
ресурси" на МЗГ
 началник на сектор в дирекция "БУЛСТАТ"
на Националния статистически институт
 главен секретар на МФ
 главен експерт в Главната данъчна
дирекция
 съветник
в
дирекция
"Държавна
администрация" в администрацията на
Министерския съвет
 кмет на община Добрич и представител
на Националното сдружение на общините
в Република България
 началник на отдел "Информационна
система на кадастъра" в Агенцията по
кадастъра
 директор на дирекция "Информационни
технологии
и
комуникации"
в
администрацията на Министерския съвет
 директор
на
дирекция
"Държавна
администрация" в администрацията на
Министерския съвет

5.

6.

Димитър Калчев
Атанас Кацарчев
Александър Огнянов
Борислав Димитров
Георги Григоров
Елка Шопова

Зоя Иванова
Иван Баръмов
Койчо Койчев

Лилия Иванова

Лъчезар Росенов

Любомир Димов

Николай Гелев
Снежана Димитрова
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1.
22.

Национален
комитет по
профилактик
а на
синдрома на
придобитата
имунна
недостатъчн
ост и полово
предавани
болести

2.
9

ПМС №
61/1996
г.(обн., ДВ,
бр. 29 от
05.04.1996
г., изм., бр.
3 от 11.01.
2000г.)

3.
1.

2.

3.

4.

4.

Разработва
и
предлага
на
Министерския
съвет
национална
политика
за
профилактика
и
ограничаване разпространението на
СПИН и полово предавани болести;
Предлага на Министерския съвет
национална
програма
за
профилактика и контрол на СПИН и
полово предавани болести;
Координира
дейностите
на
държавните
органи
за
предотвратяване на заразяването със
СПИН и полово предавани болести;
Анализира
данните
за
разпространението на СПИН и други
полово предавани болести, като
информира Министерския съвет и
обществеността за съществуващите
тенденции и предлага мерки за
намаляване на заболеваемостта,
както и за последиците за здравето
на нацията;

5.

Осъществява връзка и подпомага
дейностите на неправителствените
организации за профилактика на
СПИН и полово предавани болести;

6.

Предлага на Министерския съвет
становища
по
разработени
от
международни организации проекти
на
декларации,
конвенции,
споразумения и други документи за
профилактика и ограничаване на
СПИН и полово предавани болести.

9
9

Председател: Министърът без портфейл
Заместник-председател:
 Министърът на здравеопазването
9 Секретар:
9 Постоянни членове:

5.

6.

Неждет Моллов;
Божидар Финков;
Д-р Тонка Върлева;











Заместникминистър
на
образованието и науката
Заместник- министър на отбраната
Заместник- министър на културата
Заместник- министър на труда и
социалната политика
Заместник- министър на външните
работи
Заместник- министър на вътрешните
работи
Заместник- министър на финансите
Заместник- министър на транспорта
и съобщенията
Заместник- председател на Комитета
за
младежта,
физическото
възпитание и спорта

Създаване на звено
за обслужване от 2
експерти и 1
технически сътрудник.

Атанас Герджиков
Соня Янкулова
Христина Христова
Иван Петков
Бойко Коцев
Нахит Зия
Любомир Иванов
Стефка Костадинова

Приложение 2
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Справка
относно числеността на персонала и предстоящо пенсиониране
Административна структура

Щатна численост на
персонала

Общо без МС:

Предстоящи за пенсиониране
през 2002
Г.
/бройки, длъжности/:

СПО
97

216

216

125

91

Няма

Р-2 Е - 4

1713

1708

821

887

Р3-1

56 от тях: Р - 6
Е -50

340

ТПО
232

Незаети щатни бройки
към 01.02.2002г. по
длъжности за повече
от
6 месеца
11

329

Министерски съвет

Комисия по регулиране на съобщенията - /ДКД/
първостепенен разпоредител
Национален статистически институт първостепенен разпоредител

От тях:

В т.ч. реално
заети щатни
бройки

4

1929

И2-5

1924

946

978

Е -4
Р-1Е-4

107

40

67

Няма

Е -1 И - 1

Р-8Е-54

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Министерския съвет:
Агенция за бежанците

141

Държавна агенция за българите в чужбина

25

25

18

7

Няма

И-1

Държавна агенция "Гражданска защита"

1304

1248

130

1118

Няма

Е -7 Т 5- 4

Комитет за използване на атомната енергия за
мирни цели
Държавна агенция за младежта и спорта

80

75

56

19

Р-1 Е -1

Е -3

257

247

63

184

Р-1

5

Център "Винарска изба Евксиноград"

32

32

-

32

-

-

Държавна административна комисия

3

2

1

1

1

няма

Болница "Лозенец"

752

752

1

751

-

-

Институт по публична администрация и

24

23

13

10

Р-1

няма

2

И- изпълнителски длъжности
Р- ръководни длъжности
4
Е- експертни длъжности
5
Т- технически длъжности
3
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европейска интеграция
Център за преводи и редакции

12

12

-

12

Няма

няма

Общо второстепенни:

2630

2523

322

2201

Р-3 Е -1

Е -11 И - 2 Т - 4

Министерство на икономиката

611

538

376

162

няма

20

Агенция за приватизация

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на икономиката
Е -1
156
155
56
99

Е -1

Агенция за малки и средни предприятия

31

28

25

3

Р-2

Р-1

Агенция за чуждестранни инвестиции

24

21

11

10

няма

няма

Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“

876

819

210

609

Р-2
Е -9
И-2

Р-1
Е -10
И-2

Държавна агенция по стандартизация и
метрология

1114

1053

664

389

Е - 17

Р-4
Е -20

Държавна комисия по стоковите борси и
тържищата
Патентно ведомство

35

35

25

10

няма

няма

179

178

116

62

Р-1

Р - 6 ; Е -4; И - 1

Център за масова приватизация

103

83

48

35

Е–2

няма

Комисия по търговия и защита на потребителите

170

161

123

38

Е–1

И-на агенция „Българска служба за акредитация“

20

20

15

5

Р-3
Е–1
няма

Национален институт за изследване на вино и
спиртни напитки
Национален център за информация и
документация

41

40

24

16

няма

94

93

61

32

няма

Център за насърчаване на износа

29

29

25

4

Център на промишлеността на Република
България в Москва

Няма данни

Център за енергийна ефективност в индустрията

10

9

7

2

Институт по хидро и аеродинамика

81

80

35

45

няма

Р-2
Е -1

закрита е административната структура

1

няма

з а к р и т а е административната структура
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2963

Общо без м-вото:

2804

Министерство на вътрешните работи

1445

1359 Р-8 Е -30 И - 2

Р-14 Е -37 И - 4

Няма данни

Министерство на външните работи

1840

1840

552

1288

Няма

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на външните работи:
8
8
8
Няма
Институт за европейски изследвания и
информация
Общо без м-вото:
8
8
8

Министерство на здравеопазването

И-на агенция по лекарствата

245

229

133

96

Е -1

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването:
124
122
55
67
Няма

Общо без м-вото:

124

122

55

И-на агенция по сортоизпитване, апробация и
семеконтрол
Контролно-техническа инспекция

32

32

13

19

803
101
210

803
83
121

117
74
60

686
9
61

395

380

71

309

72

72

68

4

няма
-

Р-2
Е -5
Р-1 Е -4

-

67

Министерство на земеделието и горите
715
657
380
277
Р-2
Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на земеделието и горите:
32
32
13
19
Център за изпитване на трактори, земеделска и
горска техника - Пловдив
Център за изпитване на трактори, земеделска и
горска техника - Русе
И-на агенция "Борба с градушките"
И-на агенция по лозата и виното
И-на агенция по рибарство и аквакултури

Р-1
Е -15

Р-1Е -4

спец-2 И-1
Р-1

Р-1 Е -9 И -2
Р-ЗЕ-75 спец-11

Р-1 Е-3 И-13
Р-1 Е -1спец-1

Е-2 И-1
-

Е -1спец-3
-
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Национална ветеринарно-медицинска служба
И-на агенция по почвените ресурси
Национална служба за съвети в земеделието
Национална служба по зърното
Национална служба по растителна защита

2781
32
149
66
399

2781
32
135
66
399

1363
21
121
51
329

1418
11
14
15
70

-

Р-7 Е-15 спец-1 И-3 Т-20
Е-3
Е -1
Р-1 Е -3
Е -1

Национално управление по горите-ЦУ

82

74

59

15

8

Р-2

Институт по розата и етеричномаслените култури

50

44

-

44

6

-

И-на агенция по хидромелиорация

Няма данни
292

-

-

-

-

Общо без м-вото:

5541

Не е
въведен
статут
5099

2360

2739

Р-4 Е-86 спец-25 И-3

Р-1З Е-13 сп-6изп-16 Т20

Министерство на културата

122

113

44

69

съветник-3 Е-1 на
министър

Е-2

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата:
Национален институт за паметниците на
културата
Национален филмов център -София

62

62

36

Р-1 Е -2

Общо без м-вото:

62

62

36

26

-

Р-1 Е -2

Министерство на образованието и науката

315

297

214

83

няма

Е-2
Специалисти-4

Национален център за книгата -София
Национален център за музика и танц -София
Национален център за театър -София
Национален център за музеи, галерии и
изобразително изкуство
Национален фонд „култура“ –София
Архитектурно-парков комплекс „Дворец а“

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката:
Национална агенция за оценяване и акредитация

20

18

13

5

2

няма

Национална агенция за професионално
образование и обучение

20

17

10

7

няма

няма

И-на агенция „Академика“

153

84

6

78

47-сезонен персонал

няма
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Инспекторати по образованието

705

618

Национален студентски дом

6

6

Национална банка за промишлени
микроорганизми и клетъчни култури
Център "Конкурентна система за обучение и
управление на висшето образование"
Общо без м-вото:

36

36

9

9

949

788

Министерство на околната среда и водите

200

189

530

88

4

6

61 от тях: 1- Р
60 - Е
няма

32

няма

26 от тях: Р-6;
Е – 19; И – 1
Е- 1
Домакин -1
И-1

9

Няма

Няма

563

225

Р - 1 Е - 6 0 С-49

Р-6Е -20 И-3

141

48

Няма

Р-4
Е -6

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на околната среда и водите
И на агенция по околна среда

115

98

6

92

Няма

Р - 2 Е -3; помощни -1

Регионални инспекции по околната среда и
водите
Дирекции национални паркове
Общо без м-вото:

503

489

334

155

Е -6

Р - 1 Е -5 помощен -1

175
793

168
755

55
395

113
360

Е -3
Е-9

старши специалист -1
Р-3 Е -8 спец-1 Т-2

Министерство на отбраната

602

583

217 228 + 138
кадрови
военносл
ужещи

Р - 4 Е -4

10

И-на агенция "Военни клубове и информация"

97

97

12

85

Няма

Няма

И-на агенция "Отдих и възстановяване"

380

345

26

319

Няма

1

Служба "Военна информация" /1788
вкл.терит.подел.;310 - ЦУ/
Служба "Сигурност-военна полиция и военно
контраразузнаване" /913 вкл.терит.подел;112- ЦУ/
И на агенция "Управление на частната държавна
собственост на Министерството на отбраната"
И-на агенция "Изпитвания и контролни
измервания на въоръжение, техника и
имущества"

Няма данни

Няма

Няма данни
582

492

37

455

Е -9 И - 90 -ново щатно
разписание

Е -8 И - 3

79

79

14

65

Няма

Няма
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Общо без м-вото:

Министерство на правосъдието (без
ГУМЛС)

1138

1013

89

924

Е - 9 И-90

Н а ч а л н и к о тд е л - 1
Гл. и мл.
Ю р и с к о н с у л т- 2
П р а в и те л с тв е н
с ъ а г е н т- 1
Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на правосъдието

Е -9 И-3

196

187

67

120

Р-2
Е -6
И -3

И-на агенция „Почивно дело и
квалификация“
Централен регистър на особените залоози

45

45

2

43

няма

няма

31

25

5

20

Е-6

няма

Общо без м-вото:

76

70

7

63

Е-6

-

Министерство на регионалното развитие
429
398
192
206
Р-5 Е-8 спец-3
и благоустройството
Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на регионалното развитие и благоустройството
Държавна комисия за енергийно регулиране

70

70

17

53

-

-

И-на агенция „Пътища“

2889

2831

254

2577

140???

Дирекция за национален строителен контрол

630

611

490

121

5 8 л и п с а н а к в а л и ф.
спец.
-

Р-1 Е-2 спец-1

Агенция по кадастъра

216

203

55

148

-

Е-1

Общо без м-вото:

3805

3715

816

2899

58???

Р-1 Е-3 спец-1???

Министерство на транспорта и
257
250
144
106
Няма
съобщенията
Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на транспорта и съобщенията

Началник сектор -1

Авиоотряд 28

95

89

4

85

Е-2

няма

Главна дирекция „Гражданка
въздухоплавателна администрация“
Главна дирекция „Автомобилна
администрация“
И-на агенция „Национална съобщителна
система“
И-на агенция „Железопътна администрация“

63

59

10

49

няма

няма

343

340

73

267

няма

няма

50

19

14

5

няма

356

353

11

342

31-в момента се
и з г р а ж д а т ор г ц и о н н и т е с т р ук т ур и
Е-1

И-на агенция „Морска администрация“

Няма данни

Гл. специалист-2
Мяханик-1
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И-на агенция „Поддържане и проучване на
река Дунав“

195

195

12

183

няма

И-на агенция „Пристанищна администрация“

70

68

14

54

няма

Е-1
И-2
Машиненбоцман-1
няма

Общо без м-вото:

1172

1123

138

985

Е-3 31???

Е-1 спец-2 И-2 Т-2

166
155
107
48
Е -1
Министерство на труда и социалната
политика
Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика:
Държавна агенция за осигурителен надзор

43

36

25

11

Държавна агенция за закрила на детето

53

53

36

17

Национална служба за социално подпомагане

108

89

47

42

-

Почивна база "Русалка"

3813 Няма данни
14

3690
13

И на агенция "Главна инспекция по труда"

423

421

Учебна база за квалификация и
преквалификация "Манастирски ливади"
Общо без м-вото:

15

Национална служба по заетостта

Министерство на финансите

Няма данни

Р-3 Е-3 Т1

няма

дирекгор-1 Е - 6
няма

старши експерт -1

3690

началник отдел-1 Е -9
няма данни

р-л обл .служба -1 гл..инспектор -1
няма данни

-

13

8 поради сезонна работа

счетоводител -1

338

83

главен инспектор -1

-

15

няма данни

директор -1 началник отдел-1 Е -9
няма

4469

4302

446

3856

Р-2 Е - 1 6 спец-8

Р-3 Е - 1 2

471

439

267

172

-

Р-1 Е-15 спец-2 И-3

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на финансите:
232

-

Р-5 Е - 1 спец-5

35

68

Р-4

Р-2 Е -1

366

106 82 поради структуриране

Главно управление на архивите

570

570

338

Държавна комисия по ценните книжа

125

103

Агенция за държавни вземания

567

472

Главна данъчна дирекция

9469

9152

-

9152

165

185 Р-11 Е-86 с-36 Т-52

Агенция за държавен вътрешен финансов
контрол

1275

1236

1148

88

Р-1 Е -1

спец-9

Агенция "Митници"

3826

3705

530

3175

-

47??

Агенция "Бюро за финансово разузнаване"

34

34

16

18

-

-

И на агенция за икономически анализи и
прогнози
Общо без м-вото:

54

43

29

14

-

15920

15315

2462

12853

Р-5 Е - 1 247???

-

Р-18 Е - 8 8 спец-50 Т-52 232?
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Министерство на енергетиката и енергийните
ресурси

180

147

114

33

-

Е-1

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на енергетиката и енергийните ресурси
И-на агенция по енергийна ефективност

31

28

16

12

Е-3

-

Общо без м-вото:

31

28

16

12

Е-3

-

ВСИЧКО:

48 229

45 923

13 124

32 808

Р-31 Е-239 сп-82 И-96
други-316

Р-74 Е-327 сп-72 И-42 Т-81
други-316
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ОБЛАСТНИ и ОБЩИНСКИ
АДМИНИСТРАЦИИ

Щатна численост на
персонала

От тях

В т.ч. реално заети
щатни бройки
СПО

ТПО

Незаети
щатни
Предстоящи за
бройки
към пенсиониране през
01.02.2002г.
по
2002 г.
длъжности за повече /бройки, длъжности
от 6 месеца
/:

1. Област Благоевград

803

790

89

701

2. Област Бургас

1057

1038

129

909

спец-2Т -1
Р-7 Е -2 сп-1 Т-3

Р-2 Е -5 сп-8 Т-4

3. Област Варна

926

913

152

761

Р-2 Е 3 спе-1 Т-1

Е -1 спец-6 Т-1

4. Област В.Търново

740

727

142

585

Р-2Е -4спец-1

Р-4Е -Зспец-7

5. Област Видин

518

506

71

435

Е -2 спец.-З И -1

Е -1 спец-4 Т-1

6. Област Враца

687

680

97

583

Р-2
Е -2

Р - 1 специалисти -8
Т-1

7. Област Габрово

530

506

75

431

Р-7 Е -5 спец-9

Р-3 E-1C-6 Т-3

8. Област Добрич

720

710

77

633

Р-1 спец-2

Е -2 спец-4 Т-2

9. Област Кърджали

769

750

89

661

Р-9 Т-1

Р-1 Е-2 сп-7 Т-4

10. Област Кюстендил

548

542

56

486

Е-3 спец-1 Т-1

11. Област Ловеч

564

546

128

418

Р-3 Е -6 спец-3

Р-1 Е-1 спец-10

12. Област Монтана

630

613

96

517

Р-2 Е -3 спец-2

Р-1 спец-1 И -1

13. Област Пазарджик

751

738

135

603

Р-2 Е-11 И - 1

Е-1 И-2

14. Област Перник

471

465

93

372

Е-2

Е -2 спец-1

15. Област Плевен

783

770

173

597

Р-2 Е -3

Р-1Е -Зспец-1

Р6-1 Е -6

Е -2 спец-3 Т-1

Е

-3 спец-3 Т-2

6

Изпълнителски длъжности
Ръководни длъжности
6
Експертни длъжности
6
Технически длъжности
6
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16. Област Пловдив

1497

1468

334

1134

Р-4 Е -2 спец-9

Р-1 Е-4 спец-9

17. Област Разград

431

420

74

346

Р-1 Е -1 спец-3

Р-1 Е-4 сп-3 Т-1

18. Област Русе

691

671

121

550

Р-5 Е -10 Т-4

Р-3 Е -5 спец-5 Т-1

19. Област Силистра

404

366

104

292

Р-1 Е -1 спец-6

Р-2 спец-1

20. Област Сливен

508

497

92

405

Р-2 Е -5

21. Област Смолян

552

537

87

450

Р-6;

68

-2 спец-8 Т-1

67

35

32

-

Р-1
спец-5
Т-1
-

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ- 1
Е -1 спец-4

22. Област София

Е

23.

Софийска област

1053

1030

148

882

Р-3 Е -5 сп-3 Т-2

Р-2 Е -1 сп-9 Т-3

24.

Област Стара Загора

821

805

145

660

Р-6 Е -3 спец-5 Т-3

Р-2 Е -1 спец-10 Т-4

25.

Област Търговище

504

489

102

378

-

-

26.

Област Хасково

828

811

141

670

Р-2 Е -1 спец-4

Р-1 Е -3 с-3

27.

Област Шумен

641

615

70

545

Р-4 Е -1

спец-2

28.

Област Ямбол

504

490

75

415

Р-1 Е -6

Р-1 Е -2 спец-6 И-1

18 590

3 130

15 460

Р-76 Е- 89 сп-59
Т-16 И-2

Р-28 Е- 49 сп-130
Т-29 И-5

ВСИЧКО:

18 999
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