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І. ОБЩО ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА АДМИНИСТРАЦИИТЕ
В своя редовен доклад за 2000 г. Европейската комисия констатира напредък в
създаването на правната рамка за модерна, професионална и независима държавна
администрация. В излезлия наскоро редовен доклад за 2001 г. 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 acquis communautaire.
Настоящият доклад е разработен в изпълнение на протоколно решение на
Министерския съвет от 11 октомври 2001 г. за изготвяне на обобщен доклад за състоянието
и развитието на администрацията на изпълнителната власт за периода 01.01.2001 г. –
01.11.2001 г. В него е отразено само организационното състояние на администрацията и
административния капацитет за изпълнение на функциите, възложени от
законодателството, и ангажиментите по преговорите за присъединяване към Европейския
съюз.
Към 1 ноември 2001 г. общият брой на административните структури в централната
администрация е 115. От тях 14 са министерства, 27 са структури към Министерския съвет, и
73 са структури към министри. В това число не са включени структурите на Министерство на
вътрешните работи.
Към Министерския съвет са създадени 9 агенции, 5 държавни комисии и 13
административни структури, създадени със закон.
Към министрите функционират 22 изпълнителни агенции и 21 административни
структури по чл. 60 от Закона за администрацията. Статутът на този вид административни
структури е свързан с процеса на освобождаване на администрацията от несвойствени за
нея функции, доближаващи се до стопански дейности. Чрез смесения начин на
финансиране - от държавния бюджет и от приходи от собствена дейност - се създават
структурни механизми за бъдещата приватизация на дейности и услуги, осъществявани от
държавната администрация. Крачка напред в тази насока е преобразуването през тази
година на някои административни структури в търговски дружества с държавно участие
(Изпълнителна агенция “Дипломатически имоти в страната” и Институт по хидро- и
аеродинамика – Варна).
Структурата и функциите на отделните административни структури са посочени в
техните устройствени правилници.
Към 1 ноември 2001 г. 108 административни структури на органи на централната
изпълнителна власт имат приети устройствени правилници, съобразени със Закона за
администрацията. Това представлява 94 % от всички административни структури. 76
устройствени правилници са приети с постановления на Министерския съвет, а 32 са
издадени от министри. Устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи
е уредено в Закона за МВР.
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Към 1 ноември 2001 не са приети и обнародвани устройствени правилници в
съответствие със ЗА на 6 % от всички структури. Това са 7 администрации: Института за
европейски изследвания и информация към министъра на външните работи; Данъчна
администрация към министъра на финансите, Агенцията за чуждестранна помощ, Учебна
база за квалификация и преквалификация "Манастирски ливади" и Национална служба по
заетостта към министъра на труда и социалната политика, Национален филмов център –
София към министъра на културата и Национален студентски дом към министъра на
образованието.

6%
Административни структури към органи на
централната изпълнителна власт, които
нямат приети устройствени правилници

94%

Административни структури към органи на
централната изпълнителна власт, които
имат приети устройствени правилници

В устройствените правилници на 81 от административните структури /75%/ са
настъпвали изменения и допълнения. Те са насочени предимно към привеждане на
структурата и организацията в съответствие със Закона за администрацията, реорганизация
на структурни звена, възлагане на нови функции, оптимизиране на числения състав и др.
Не са предприети действия относно реалното конституиране на Държавната комисия
за контрол на токсичните химични вещества и техните прекурсори към Министерския съвет
и Социалния и икономически съвет, създаден като юридическо лице със Закона за
Социалния и икономически съвет. В Агенцията за държавни вземания все още не е
завършило структурирането на администрацията. По материално-технически причини, не са
изградени всички териториални поделения на агенцията. Предвижда се до края на тази
година посочените структури да заработят пълноценно, а дотогава техните функции ще се
изпълняват от съответните регионални дирекции.
Институционалното изграждане за прилагане на acquis communautaire според
съответните директиви и регламенти по преговорните глави “Свободно предоставяне на
услуги”, “Свободно движение на капитали”, “Дружествено право”, “Политика за защита на
конкуренцията”, “Данъчна политика”, “Статистика”, “Индустриална политика”, “Малки и
средни предприятия”, “Образование и обучение”, “Телекомуникации и информационни
технологии”, “Регионална политика и координация на структурните политики”, “Митнически
съюз”, “Външни отношения” и “Финансови и бюджетни въпроси” е завършено.
За периода 2002-2004г. предстои създаване на необходимите нови структури по
останалите преговорни глави.
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На базата на направения преглед на функциите на отделните администрации се
констатират единични случаи на сходни дейности. Примери в тази насока са структурите в
енергийния сектор, чието оптимизиране се предвижда чрез предстоящото изменение на
Закона за енергетиката и енергийната ефективност. Сходство на функциите на структурни
звена се наблюдава и в Държавната агенция за закрила на детето и Националната служба
за социално подпомагане. Дублиране на функции е налице при Центъра за насърчаване на
износа към министъра на икономиката и “Института по търговия” - ЕООД с принципал
министърът на икономиката. Предприети са мерки за разрешаване на проблема. На преглед
за преценка подлежат функциите на Изпълнителната агенция по лозата и виното към
министъра на земеделието и горите и Националният институт за изследване на виното и
спиртните напитки към министъра на икономиката.
Като цяло, от гледна точка на дублиращи дейности, по-сериозният проблем не е
толкова между администрациите, колкото между администрациите и консултативните звена
на различни нива. Функционирането на някои структури е свързано със значителен брой
консултативни звена - експертни комисии, съвети, работни групи. И ако това е разбираемо
при случаите на осъществяване на междуведомствена координация и при администрации,
които не осъществяват като основна дейността, свързана с работата на консултативното
звено, то в останалите случаи, функционирането на подобни консултативни звена е
неоправдано. В изпълнение на своите задачи, структурните звена на администрациите
следва да осъществяват в оперативен порядък възложените им експертни действия. За тези
техни основни дейности не е необходимо да се създават паралелни консултативни нива,
съставени в същото време и от служители от самата администрация. Такъв механизъм на
работата не отговаря на принципите на Закона за администрацията, в който организацията
на работа в администрацията се основава на ясното дефиниране на функциите на звената в
нея и личното поемане на отговорност от служителите в тях. Следва да се отбележи, че
отклонения във връзка с конституирането на консултативните звена се правят главно в
изпълнение на специалните закони (Закон за държавния архивен фонд, Закон за
лекарствата и аптеките в хуманната медицина, проектите на ЗИД на Закона за националната
стандартизация, Закона за експортното застраховане, Закона за контрол на
външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба
и др.). Съществува тенденция за възлагане на консултативните звена на дейности, типични
за осъществяване на правомощия на органите на изпълнителната власт.
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ІІ. ВЪТРЕШНО-ФУНКЦИОНАЛНА И ОРГАНИЗАЦИОННО-ЩАТНА СТРУКТУРА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
Във вътрешно-организационен аспект е запазена постигнатата унификация на
администрациите. Администрацията на централните и териториалните органи на
изпълнителната власт е диференцирана на обща и специализирана според
разпределението на дейностите, които извършва при подпомагане на съответния орган на
власт.
В структурата на министерствата и държавните агенции функционират специални
звена с контролна дейност на пряко подчинение на съответния министър или председател
на държавната агенция - инспекторати. Тяхната задача е да наблюдават дейността на
министерствата и държавните агенции, териториалните им звена, изпълнителните агенции
към министерствата. Числеността на обособените инспекторати е в обхват от 1 до 25
служители.
Практически към настоящия момент инспекторатите са ориентирани предимно към
финансов контрол, без акцент върху административния контрол. Тъй като Законът за
администрацията не е развил изчерпателно техните функции, необходимо е те да бъдат
посочени подробно в устройствения правилник на съответната администрация. Възлагането
на функции по административен контрол би подпомогнало своевременното и
законосъобразно решаване проблемите на гражданите и бизнеса, свързани с лошо
администриране; подобряването на качеството на административното обслужване;
усъвършенстването организацията на управленския процес и поддържането на
общественото доверие в административната система.
Законът за администрацията определя дирекциите като основни структурни звена в
администрацията. Числеността на дирекциите е в обхват от 10 до 275 служители (дирекция
“Административно-техническо обслужване”, МВнР) за министерствата; от 1 (Главно
управление на архивите) до 195 служители (дирекция “Финансово-стопански дейности и
управление на собствеността”, Държавна агенция “Гражданска защита”) за второстепенните
разпоредители.
Законът за администрацията посочва главните дирекции като дирекции с особена
териториална структура. Числеността на главните дирекции е в охват от 18 до 335
служители (главна дирекция “Структурна политика”, МЗГ) за министерствата; от 19 до 1067
служители (главна дирекция “Управление при кризи”, Държавна агенция “Гражданска
защита”) за второстепенните разпоредители.
С устройствените правилници се делегираха правомощия на органите на
изпълнителната власт да определят структурата на звената в рамките на дирекциите чрез
създаването на отдели и сектори. Числеността на отделите варира от 2 (отдел
“Отбранително-мобилизационна подготовка”, МЗ) до 63 служители (отдел “Режимноадминистративна и надзорно-охранителна дейност” в главна дирекция “Главно управление
на местата за лишаване от свобода”, МП) за министерствата; от 2 (отдел “Управление на
собствеността”, ГУА) до 188 служители (отдел “Управление на собствеността”, Държавна
агенция “Гражданска защита”) за второстепенните разпоредители. Числеността на секторите
на свой ред варира от 2 (МК и МФ) до 32 служители (сектор “Контрол на отпечатването на
ценни книжа”, МФ) за министерствата; от 3 (ГУА, ДАМС, ДАГЗ и др.) до 67 служители (сектор
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“Обслужващ блок”, Държавна агенция “Гражданска защита”) за второстепенните
разпоредители.
Възможността за създаване на отдели и сектори и утвърждаване на тяхната
численост от органа на изпълнителната власт осигурява гъвкавост при формиране на
администрацията според конкретните потребности. Въпреки възможната оперативна
самостоятелност, този вид вътрешно структуриране следва също да е съобразено със
Закона за администрацията. В настоящия момент има редица администрации, които се
различават от определения в Закона модел, в които са създадени дирекции само с един
отдел и отдели само с един сектор (МТСП, МФ, ИАЛ, ДКД, ДАМС и др.). Друго отклонение
тук е съчетаването на отдел и сектор в рамките на една дирекция. Така се създават
излишни йерархични нива на ръководство, като се увеличават и бюджетни средства,
разходвани за заплати на ръководните кадри.
От представените по-горе данни за минималната граница за числеността на
дирекциите, отделите и секторите, може да се направи и изводът, че не се спазват
нормативите за числеността на персонала в общата и специализираната администрация и в
административните звена, приети с ПМС №35/2000г. като част от Наредбата за прилагане
на Единния класификатор на длъжностите в администрацията.
Проблемите, свързани с вътрешното устройство на администрациите бяха
причината да се поиска от административните ръководители да направят самооценка на
ефективността на организационната структура като цяло и на отделните административни
звена в нея. МЗ, МП, МК, МЗГ, МИ и НСИ са дали оценка “много добра”; МВнР, МОСВ, МОН,
МФ, МТСП и МЗГ оценка “добра”. Например, МВнР определя общата ефективност като
“добра”, а тази на дирекция “Човешки ресурси” като “задоволителна”.
21%
36%

Много добра
Добра
Не са дали оценка

43%
Оценка на ефективността на изградената, съгласно устройствените правилници,
структура на министерствата (в проценти)

Двадесет и три от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити са се
самооценили с “много добра” оценка, а шестнадесет от тях – с “добра”. Национално
управление по горите е дало задоволителна оценка на ефективността на структурата на
дирекция “Административно-правно обслужване и финансово-стопанска дейност”. Центърът
за промишлеността на Република България в Москва е определил като задоволителна
дейността на отдел “Информационно консултантски и стопански бизнескомплекс”.
Ръководството на Агенцията за приватизация е оценила ефективността на дирекция
“Административно-правно и информационно обслужване и финансово-стопански дейности”
и дирекция “Координация, маркетинг и връзки с обществеността” като задоволителна.
Националната служба за растителна защита е дала незадоволителна оценка на
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ефективността на дирекция “Човешки ресурси, административно-правна и финансова
дейност” и на двете централни лаборатории към нея.
Направените самооценки на ефективността на изградените структури показват
необходимост от редовно провеждане на обстоен преглед на състоянието на човешките
ресурси, числеността и ефективността на работата на отделните структурни звена в
администрациите, както и от набелязване и предприемане на мерки за оптимизация в
бъдеще. Анализът трябва да е свързан с конкретни действия от страна на ръководителите
на административни структури, които да доведат до отстраняване на констатираните
нарушения; решаване на установените проблеми; създаване на механизъм за оценка на
изпълнението на служителите в администрацията, ефективността и институционалното
укрепване на звената за управление на човешките ресурси. В тази връзка обучението на
служителите за анализ и обобщаване на информацията за състоянието и ефективното
действие на администрациите трябва да бъде една от приоритетните задачи за обучение.
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ІІІ. ОБОБЩЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, НАПРАВЕНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ОРГАНИ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И ИЗВОДИ
В съответствие с направения преглед на докладите за състоянието и развитието на
администрациите през отчетения период могат да се обобщят няколко основни
предложения:


За увеличаване числеността на персонала;



За повишаване на възнагражденията на служителите в администрацията;



За повишаване на категорията администрация;



За създаване и закриване на нови административни структури;



За вътрешно-структурни промени;



За децентрализация на осъществяваните дейности;



За укрепване на административния капацитет по прилагане на acquis;



За специфични промени.

Голяма част от органите на изпълнителната власт констатират недостатъчно
ресурсно и кадрово обезпечаване на дейността на подчинените им администрации. Това
от една страна се обуславя от краткия период на функциониране на администрациите им
след 10-процентното съкращение на персонала през месец октомври, без да е извършена
оптимизация на дейността им, а от друга – от възлагането на допълнителни функции и
задачи в новоприети нормативни актове или от цялостна преориентация на дейността.
Увеличение на щатната численост предлагат Комитетът за използване на атомната енергия
за мирни цели, Агенцията за икономически анализи и прогнози към министъра на
финансите, Агенцията по кадастъра; Центърът за преводи и редакции и Националната
служба по растителна защита във връзка с критериите за членство в ЕС; Агенцията за
бежанците с оглед ежегодното увеличаване на потока от търсещите убежище в Република
България и необходимостта от изпълнение на международните ангажименти на страната ни
в областта на убежището, включително и на директивите на ЕС; Държавната комисия по
далекосъобщенията, Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, Патентното
ведомство и Министерство на околната среда и водите, във връзка с натоварването им с
нови дейности по нормативни актове; Изпълнителната агенция “Главна инспекция по труда”,
Националния институт за паметниците на културата за обезпечаване на по-голяма
ефективност на работата на дирекциите и развитие на териториалния инспекторат;
Агенцията за чуждестранни инвестиции поради стратегическото място на структурата в
процеса на привличане на инвеститори. Предложения в обратна посока - за намаляване на
числеността на персонала – са направени за системата на министерство на икономиката,
като те са обвързани пряко и с крупни промени в статута на структурите – второстепенни
разпоредители към министъра на икономиката.
Увеличението на щатната численост като предложение е съпроводено в много
случаи и с искания за обсъждане на увеличение на средната работна заплата на
служителите от съответната администрация, оттук и на бюджета на организацията като
цяло. КИАЕМЦ цитира редица доклади на международни организации, свързани с
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негативни оценки за нивото на заплащане в администрацията. Тенденцията за напускане на
служители в администрацията е мотив за подобно искане на ИА “Главна инспекция по
труда”. Същото искане Агенцията за бежанците мотивира с изключителната натовареност на
служителите. Чрез преразглеждане на системата за заплащане и търсене на механизми за
стимулиране на държавните служители ИА за икономически анализи и прогнози също
предлага за обсъждане проблема за възнагражденията. Оскъден бюджет, който не
съответства на правителствената политика в областта на инвестициите, изтъква и
Агенцията за чуждестранни инвестиции. Повишаването на категорията на съответната
администрация се предлага като средство за разрешаване на проблема с възнагражденията
на служителите и издигане престижа на администрацията (ДАБЧ, Агенция за икономически
анализи и прогнози).
Друг, естествен начин за преодоляване на трудностите, свързани с кадровото
обезпечаване на функциите и оптимизиране на дейността е преструктурирането на
администрациите, както на ниво статут на структурите, така във вътрешно-организационен
аспект.
Основните преструктурирания, свързани със статута на структурите предлага и
провежда Министърът на икономиката. Създава се Изпълнителна агенция за насърчаване
на търговията към министъра на икономиката, като се закрива Центърът за насърчаване на
износа. Неговите активи и дейност и част от активите на еднолично търговско дружество
“Институт по търговия” ЕООД преминават към новата агенция.
Предстои закриване на Националния институт за изследване на вино и спиртни
напитки. Обсъжда се преминаването на изпитвателната му лаборатория към Държавнатата
агенция по стандартизация и метрология или към ИА по лозата и виното, или включването й
в ИА “Сертификация и изпитване”, към министъра на икономиката.
Във връзка с проекта за изменение на Закона за националната стандартизация се
предвижда на базата на отделяне на дирекция “Стандартизация” да се създаде Български
институт по стандартизация. До края на 2001 г. предстои отделяне на отдел “Сертификация”
от структурата на Държавната агенция по стандартизация и метрология и преобразуването
му в търговско дружество със 100 % държавно участие. В подготвения проект за изменение
на устройствения правилник на ДАСМ е направено допълнително предложение за отделяне
на дирекция “Сертификация и изпитване” в изпълнителна агенция към министъра на
икономиката.Измененията в ДАСМ са свързани и с предоставянето на МЗГ на 5
изпитвателни лаборатории за хранително-вкусови и селскостопански продукти и 1
изпитвателна лаборатория за тютюн и тютюневи изделия заедно с оборудването и
специалистите от ДАСМ .
С цел предприемане на по- ефективна политика за защита на потребителите и
прилагане на законодателството в тази сфера в периода 2002-2003 г. предстои
преобразуването на Комисията по търговия и защита на потребителите в Агенция за защита
на потребителите.
Изменения в статута на административната структура се предлагат от ръководителя
на “Редакция нормативни актове” на Центъра за преводи и редакции към министъра на
държавната администрация - чрез разделяне на дейността на редакцията от преводаческата
дейност в две самостоятелни структури.
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Редица са и предложенията на министъра на транспорта и съобщенията отнасящи
се до административните структури към него. Всички изискват и съответни изменения в
специалните закони, уреждащи дейността им. Предстои преобразуването на Главна
дирекция “Автомобилна администрация” в изпълнителна агенция, закриването на ИА
“Национална съобщителна система” и създаването на нова структура с други функции на
нейно място. Обмисля се преобразуването на Главна дирекция “Гражданска
въздухоплавателна администрация” в държавно предприятие по чл.62 ал.3 от ТЗ.
Най-амбициозната и дългосрочна промяна в институционалния характер на
дейността се предвижда със създаването на Единната агенция по приходите. С Решение на
МС, № 223/27.04.2000г. се създаде Управляващ комитет и Централна работна група по
изготвяне на концепция по създаване на Единна агенция по приходите (ЕАП). Единната
агенция по приходите по концепция следва да обедини данъчната администрация и
органите на Националния осигурителен институт по функция "Събиране". Предстои
разработването на проект на устройствен закон на ЕАП, като съответно ще се изготви и
проект на устройствен правилник, който ще включва функциите, структурата, броя на нивата
на подчиненост и статута на работещите в бъдещата ЕАП.
Министърът на правосъдието предвижда изпълнителна агенция “Почивно дело и
квалификация” да бъде преобразувана, като новата изпълнителна агенция ще бъде с
променена структура, разширяване вида и обема на нейните функции, организация на
дейността и наименование (изпълнителна агенция “Управление на собствеността и почивно
дело”).
Във връзка с изготвения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
съдебната власт се предвижда да се създаде Национален център за професионална
квалификация към министъра на правосъдието. Обсъжда се да бъде създадена и още една
изпълнителна агенция, която да изготви стратегия за използване на съвременни
информационни технологии за съдебната система и една от дейностите й да бъде
организиране, изграждане, внедряване и координиране на Единната информационна
система за противодействие на престъпността, която в момента е към Националния
статистически институт.
Логическата последица от външните преструктурирания е въвеждането на промени
във вътрешната организация на администрацията. Така например, промените по
отношение статута на ДАМС са свързани със създаването на нова дирекция “Контрол на
качеството на течните горива”. Тя ще функционира на базата на настоящата Акредитирана
изпитвателна лаборатория в София (21 щ. бр.) към отдел “Изпитване на горива, смазочни
материали и присадки”. Съгласно разработения нов Закон за измерванията се предвижда и
обособяването на структури за извършване на метрологичен надзор и преструктуриране на
ГД “Мерки и измервателни уреди”.
Предвижда се коренна промяна в приоритетите и структурата на Агенцията за
чуждестранни инвестиции чрез организиране на администрацията в отдели /или дирекции
без отдели/, подчинени пряко на председателя или заместник-председателите на агенцията,
като се премахва оперативното ръководство на главния секретар. Подобен подход, съчетан
с трансформация на длъжности се предлага и от ИА “Почивно дело и квалификация” към
министъра на правосъдието, като там определено се предлага премахването на фигурата
на главния секретар.
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Планират се промени в структурата на Центъра за масова приватизация, до
приемане на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, с който центърът ще
се закрие. Измененията предвиждат намаляване на числения му състав и броя на
дирекциите.
Вътрешното преструктуриране на администрациите е свързано както с промяната в
статута на отделни администрации, така и с повишаване ефективността на работата на
звената. Създаването на отдели в рамките на съществуващи дирекции планира ИПАЕИ и
Патентното ведомство, обединение на функции на отдели предлага МП, създаване на нови
структурни звена – МК, Патентното ведомство, Агенция “Пътища”. Двата центъра за
изпитване на земеделска и горска техника към министъра на земеделието и горите и
Агенция “Пътища” предлагат разделяне на дейности и обособяването им в самостоятелни
звена .
Оптимизиране дейността на административните структури е свързана и с новата
тенденция за децентрализация на функциите. Тя се проявява както в преразпределение
на числеността и насочване на щатове от централната администрация към териториалните
звена (Агенция “Пътища” и НИПК), така и в предложения за дискусия по капацитета на
общинските администрации да изпълняват задълженията и правомощията, произтичащи от
новото европейско законодателство (МОСВ - в областта на околната среда).
Укрепването на административния капацитет за прилагане на acquis е свързано
и със създаване на надеждно, ефективно и контролируемо управление на фондовете на ЕО
са основните задачи, които администрациите си поставят във връзка с успешното
продължаване на преговорите по присъединяване към ЕС. Всички структури констатират
спешна необходимост от увеличаване на персонала, работещ по специфични сектори, като
общата посочена цифра за периода 2002-2004 г. е повече от 1535 експерти, включително
необходимия персонал за новите структури. В някои от докладите се подчертава, че
недостатъчността на числения състав може да постави под съмнение успешния ход на
преговорите за присъединяване.
Като допълнителен проблем се изтъква текучеството на персонала и най-вече на
обучени и квалифицирани кадри, които напускат и поради липсата на допълнително
материално стимулиране за работа в областта по прилагане на acquis. Не на последно
място се поставя и въпросът за численото обезпечаване на специализираните структури по
европейска интеграциия.
Конкретните предложения на органите на изпълнителната власт съдържат и някои
специфики, които са посочени в Приложението.
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От прегледа на получените доклади за състоянието и развитието на
администрациите за периода 01.01.2001г. – 01.11.2001г. могат да се направят
следните изводи:
 В преобладаващия брой администрации е реализирана една от целите на
Закона за администрацията - създаване 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 ЕО (acquis), капацитетът на
българската администрация за ефективна работа в тази насока е все още нисък. За
предстоящите преговорите за присъединяване към ЕС ще е необходим устойчив напредък
при отделяне на необходимите ресурси.
 Не е използван капацитетът на инспекторатите по отношение на
административния контрол.
 Има несъответствие между дейността, която някои изпълнителни агенции
трябва да извършват по закон и действително извършваната от тях дейност. Не
осъществяват административни услуги и не са подавали данни за организацията на
административното обслужване някои изпълнителни агенции (“Военни клубове и
информация”, “Казармено жилищен фонд и разпореждане с имущество”, “Отдих и
възстановяване”, “Централно военно осигуряване”, “Почивно дело и квалификация”,
“Икономически анализи и прогнози”, “Национална съобщителна система”, “Проучване и
поддържане на река Дунав”, “Академика” и “Борба с градушките”), въпреки че съгласно чл.
54 от Закона за администрацията изпълнителната агенция е администрация именно за
осъществяване на административни услуги и свързаните с това дейности. В същото време
не са постъпили предложения за преуреждане статута на посочените изпълнителни агенции.

Расте броят на административните структури, които се отклоняват от
организационните модели, предвидени в Закона за администрацията и подзаконовите
актове, като със специални закони се дерогират основни принципи, заложени в общия
закон. Това не винаги е обусловено от спецификата на извършваната от администрацията
дейност. Подобна тенденция по отношение на административните структури се наблюдава и
в проектите за изменение и допълнение на действащите специални закони. Тя е факт и по
отношение на вътрешно- функционалната структура на администрацията, която в повечето
случаи на ниво отдели и сектори в рамките на дирекциите се определя с акт на органа на
изпълнителната власт.


 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 министерствата липсва или е недостатъчен капацитетът за обобщаване и
анализ на информацията за състоянието на второстепенните разпоредители към тях.
Представен е механичен сбор от доклади.


* * * * *
Практиката на представяне на доклади за състоянието и развитието на
администрациите дава възможност да се направи оценка и да се предложат и предприемат
мерки за подобряване на тяхната ефективност в процеса на модернизация на
администрацията. Този процес трябва да се осъществява на основата на предвидените в
Закона за администрацията принципи и модели на организация на административните
структури. Отклонения от тях могат да се допускат само в случаите на уникален и
специфичен характер на извършваната административна дейност.
Създаването на капацитет за анализ на ефективността на административните
структури ще подпомогне ръководителите при взимане на управленски решения и
предприемане на конкретни действия за оптимизирането им, насочено към постигане на
необходимия административен капацитет за приложение на европейското законодателство
в изпълнение на общата политика за присъединяване на страната ни към ЕС.
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Приложение
СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И МИНИСТРИ
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ, ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА, СЪЗДАВАНЕ ИЛИ ЗАКРИВАНЕ НА СТРУКТУРИ1

Административна структура

Нормативна уредба

Дейност

Предложения от страна на административната структура
Общи

1.
Комитет за използване на
атомната енергия за мирни
цели

Закон за използуване на
атомната енергия за мирни
цели
ПМС №142/2001 г.
Устройствен правилник, изм.
ДВ, бр. 87/9.10.2001 г.

2.

Закон за бежанците
ПМС
№78/2000
г.
Устройствен правилник, изм.
ДВ, бр. 87/9.10.2001 г.

1

2

Агенция за бежанците

Участва в разработването на концепции и
програми,
координира
и
финансира
изследвания и разработки в областта на
използването на атомната енергия; определя
изискванията по безопасното използване на
атомната енергия и реда за отчитане,
съхраняване и превозване на ядрения
материал; събира и предоставя информация за
настъпили събития и аварийни състояния,
свързани с ядрената и радиационната
безопасност; осъществява държавния контрол
по безопасното използване на атомната
енергия и при превозването, съхраняването и
отчитането на ядрения материал.
Организира приемането и
временното
настаняване на бежанците на територията на
Република България; издава удостоверителни
документи; организира разпределението на
бежанците на територията на страната,
устройването на работа и им оказва социална,
медицинска и психологическа помощ по
време на производството за предоставяне на
статут, както и на получилите статут на
бежанец.

За укрепване на административния
капацитет за прилагане
на acquis communataire
(за периода 2002-2004 г.) 2

Да се увеличи персоналът, бюджетът и
заплатите на служителите в КИАЕМЦ.

Да се увеличи персоналът.

Да се разшири административния капацитет,
оптимизирането на работата и квалифицирано
обучение на служителите. Да се увеличи
средната работна заплата на служителите по
трудово правоотношение.

Не са направени предложения.

В таблицата са включени само администрациите, изпратили доклади в дирекция “Държавна администрация” в администрацията на Министерския съвет.
Данните са предоставени от дирекция “Европейска интеграция и връзки с международните финансови институции” в администрацията на Министерския съвет
ДИРЕКЦИЯ “ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ”
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3.
Агенция за малки
средни предприятия

и

Закон за малките и средните
предприятия,
Правилник за прилагането на
ЗМСП, приет с ПМС № 64 от
2000 г.

4.
Държавна агенция
българите в чужбина

за

Закон за българите, живеещи
извън границите на Р България
ПМС №19/2000 г.
Устройствен правилник, иид
ДВ, бр. 87/9.10.2001 г.

5.
Държавна
“Гражданска дащита”

агенция

6.
Държавна комисия
далекосъобщенията

по

ПМС № 53 от 2001 г.
Устройствен правилник, обн.,
ДВ, бр. 22 от 9.03.2001 г., иид
ДВ бр. 87 от 9.10.2001 г.

Закон за далекосъобщенията
ПМС №18/2001 г.
Устройствен правилник, обн.
ДВ, бр. 10/2.2.2001 г.

7.
Държавна агенция по
енергетика и енергийни ресурси

Закон за енергетиката и
енергийната ефективност
ПМС №179 от 1999 г.
Устройствен правилник ПМС
№ 98 от 2000 г.

Координира провеждането на държавната
политика за малките и средните предприятия
(МСП); анализира състоянието и тендeнциите
в МСП, води регистър на тези предприятия,
организира разработването и изпълнението на
проекти и програми за насърчаване
създаването и развитието на МСП; съдейства
за инвестирането в МСП от чуждестранни
инвеститори, съдейства за информационното
и консултантското обслужване на МСП.
Изготвя анализи, прогнози и програми за
работата с българите в чужбина; поддържа
постоянни връзки с българите, живеещи в
чужбина, с техните организации за културна,
просветна, делова и друга дейност; съдейства
за сдружаването на българите в чужбина,
съдейства за защита на българския език,
култура, традиция, история и ценностна
система на българите в чужбина.
Осъществява дейностите по защитата на
населението и националното стопанство при
бедствия, аварии и катастрофи; разработва
Национален план за защита на населението
при бедствия, аварии и катастрофи; подготвя
и реализира програма за подготовка и
обучение на населението за необходимото
поведение и действие по време на различни
видове бедствия, аварии и катастрофи.
Издава лицензиите и разрешенията по ЗД;
разработва Националния номерационен план
и го разпределя между операторите;
управлява разпределения за граждански
нужди радиочестотен спектър; одобрява типа
на крайните устройства и радиосъоръжения за
граждански нужди и издава съответните
удостоверения; контролира принципите на
ценообразуването; качеството на услугите;
условията,
предвидени
в
лицензиите;
регистрира и контролира дейността по
предоставяне на удостоверителни услуги,
свързани с електронния подпис.
Разработва стратегия за развитие на
енергетиката и ефективното използване на
енергията и енергийните ресурси; приема
краткосрочни, средносрочни и дългосрочни
планове за общия енергиен баланс на
страната; одобрява програми за енергийната
ефективност в енергетиката, за опазване на
околната среда, за преструктуриране и
приватизация
в
енергетиката
и
за
необходимите
инвестиции,осъществява
контрол в случаите по ЗЕЕЕ.

Не са направени предложения.

Увеличаване числеността на звеното
по европейска интеграция.

Да се унифицират функциите на всяка една
отделна щатна бройка. ДАБЧ да се
категоризиране на по-високо ниво в
административната структура.

Не са направени предложения.

Да се преструктурира главна дирекция
“Управление при кризи” в дирекция.
Предстои окомплектоване на аварийноспасителните отдели в териториалните
дирекции със съответни специалисти в
рамките на утвърдената численост на
на
Държавната
агенция
персонала
“Гражданска защита”.

Не са направени предложения.

Числеността на администрацията на новия
регулаторен орган да бъде съответстваща на
обема на предвидените за изпълнение
функции.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.
Преобразувана в министерство.

Увеличаване на персонала

ДИРЕКЦИЯ “ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ”
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8.
Държавна агенция по
енергийна ефективност

Постановление № 180 от 10
септември 1999 г. за
преобразуване на
Националната агенция по
енергийна ефективност в
Държавна агенция по
енергийна ефективност, обн.
ДВ бр.82 от 1999г.
Устройствен правилник, ПМС
№125 от 10.07.2000г., обн., ДВ,
бр.57 от 2000г., изм. И доп. бр.
60 от 6.07.2001 г.

9.
Главно управление на
архивите

Закон за Държавния архивен
фонд
Правилник за прилагане на
ЗДАФ

10. Национален
статистически институт

11.

Агенция за приватизация

Устройствен правилник ПМС
№ 69 от 2000 г.
Закон за замяна на воинските
задължения с алтернативна
служба.
Закон за статистиката
Обн., ДВ, бр. 57 от 25.06.1999
г., изм. и доп., бр. 42 от
27.04.2001 г.
Вътрешен правилник, одобрен
от председателя

Закон за преобразуване и
приватизация на държавни и
общински предприятия, обн.,
ДВ, бр.38 от 1992г.; изм., ДВ,
бр.20, от 2000г. бр. 99 от 2000
г., изм., бр. 108 от2000 г., доп.,
бр. 42 от 27.04.2001 г.
Устройствен правилник, обн.,
ДВ, бр.33 от 2001г. (отм.)

Подпомага председателя на Агенцията при
осъществяване на правомощията му по
провеждане на държавната политика по
енергийна ефективност, определени в Закона
за енергетиката и енергийната ефективност,
осигурява технически дейността му и
извършва дейности по административното
обслужване на гражданите и юридическите
лица.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Осъществява организацията и управлението
на Държавния архивен фонд по събирането,
регистрирането,
обработването,
съхраняването и използването на архивните
документи.

Оптимизиране в рамките на утвърдената
структура и численост на персонала.

Не са направени предложения.

Координира статистическата дейност на
държавата; събира, обработва и съхранява
статистически
данни
и
информация;
разработва
национални
статистически
класификации, номенклаури, стандарти и
методики;
разработва
анализи
на
демографските и социално-икономическите
процеси;
публикува,
предоставя
и
разпространява статистическа информация;
изгражда и поддържа национални и
регионални регистри и бази от данни;
изгражда, поддържа и управлява централен
статистически архив.
Специализиран орган за осъществяване,
координация и методическо ръководство на
приватизационния процес в страната:

Не са направени предложения.

Увеличаване на персонала.
По-голяма самостоятелност на отдел
“Агростатистика” и увеличаване на
персонала му.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

ДИРЕКЦИЯ “ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ”
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12. Държавна комисия по
стоковите борси и тържищата

13. Държавна
агенция
“Държавен
резерв
и
военновременни запаси”

Закон за стоковите борси и
тържищата
Обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г., изм.
и доп., бр. 41 от 1998 г., изм.,
бр. 153 от 1998 г., доп., бр. 18
от 1999 г., изм., бр. 20 от.2000
г., изм. и доп., бр. 41 от 2001 г.
Правилник за устройството и
дейността,
ПМС № 61 от 25.04.2000 г.,
обн., ДВ, бр. 36 от 2000 г., изм.,
бр. 91 от 2001 г.
ПМС № 152, обн., ДВ, бр.58 от
2001г.; изм., ДВ, бр.91, от
2001г.
Устройствен правилник,
Приложение към чл. 3 на ПМС
№ 152 от 2001 г. обн., ДВ, бр.
58 от 2001 г., изм., бр. 91 от
23.10.2001 г.

Регулира и контролира създаването и
дейността на стоковите борси и тържищата

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Провеждане на държавната политика в
областта на натрупването, съхраняването и
използването на държавните резерви и
военновременните запаси на страната в
съответствие с интересите на националната
сигурност

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

ДИРЕКЦИЯ “ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ”
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14. Държавна агенция по
стандартизация и метрология

Закон
за
националната
стандартизация
Закон за ограничаване на
вредното
въздействие
на
отпадъците върху околната
среда
Закон
за
техническите
изисквания към продуктите
Закон за тютюна и тютюневите
изделия и др.
ПМС № 269 от 1999 г.
Устройствен правилник, обн.
ДВ бр. 91 от 23.10.2001 г.

и
Осъществява
държавната
политика
контролира дейностите в областта на:
националната стандартизация; осигуряването
на единство на измерванията; техническия
надзор на съоръженията с повишена опасност;
надзора на пуснатите на пазара и/или в
действие продукти, които могат да застрашат
живота и здравето на хората, безопасността на
домашните животни и опазването на околната
среда и вещите; оценяване на съответствието
на продуктите с техническите изисквания.

Подготвен
проект на ЗИД на
ЗНС и
изпратен за съгласуване. С изменението се
предвижда
на
базата
на
дирекция
“Стандартизация” да се създаде Български
институт
по
стандартизация,
като
самостоятелен орган към МС по силата на
ЗНС.
При
отделянето
на
дирекция
“Стандартизация” трябва да се отделят и
необходимите 10 щатни бройки от ОА на
ДАСМ за обслужването на Бълг. Институт по
стандартизация.
Да се отдели отдел “Сертификация” от
структурата на ДАСМ и да се преобразува в
търговско дружество със 100 % държавно
участие.
Да се изготвие проект за изменение и
допълнение на ПМС №269 на МС за
преобразуване на КСМ в ДАСМ и за
приемането на УП на ДАСМ, в които си
предвижда предоставянето на МЗГ на 5
изпитвателни лаборатории за хранителновкусови и селскостопански продукти и 1
изпитвателна лаборатория за тютюн и
тютюневи изделия заедно с оборудването и
специалистите от ДАСМ (общо 47 служители)
Акредитираната изпитвателна лаборатория в
София (21 щ. Бр.) към отдел “Изпитване на
горива, смазочни материали и присадки”, ще
стане основа за създаването на дирекция
“Контрол качеството на течните горива”,
която ще осъществява контрол върху
качеството на горивата (съгл. РМС №621 от м.
август 2001 г. – проект на ЗИД на Закона за
чистотата на атмосферния въздух).
Да се увеличие броя на юрисконсултите,
служителите в отдел “Информационно
обслужване и технологии”.
Съгласно разработения нов Закон за
измерванията се предвижда да се обособят
структури за извършване на метрологичен
надзор и преструктурирането на ГД “Мерки и
измервателни уреди”.
Да се увеличи личния състав на ГД
“Инспекция за държавен технически надзор”.

ДИРЕКЦИЯ “ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Да се създадат нови звена: за
метрологичен надзор, за издаване на
разрешения
за
оценяване
на
съответствието

17

15.

Патентно ведомство

16. Агенция за чуждестранни
инвестиции

Закон за патентите
Закон за закрила на новите
сортове растения и породи
животни
Закон
за
марките
и
географските означения
Закон за промишления дизайн
и др.
ДВ, бр. 94/2.11.2001 г. –
устройствен правилник
ЗАКОН за чуждестранните
инвестиции
Обн., ДВ, бр. 97 от 24.10.1997
г., в сила от 24.10.1997 г.,
попр., бр. 99 от 29.10.1997 г.,
доп., бр. 29 от 13.03.1998 г., в
сила от 13.03.1998 г., изм. и
доп., бр. 153 от 23.12.1998 г., в
сила от 1.01.1999 г., изм., бр.
110 от 17.12.1999 г., в сила от
1.01.2000 г.

Извършва експертиза и взема решения по
закрилата на обектите на индустриална
собственост; издава патенти за изобретения и
полезни модели, свидетелства за регистрация
на промишлени дизайни, марки, топологии на
интегрални схеми, свидетелства за използване
на географски означения, наименования за
произход, сертификати за сортове растения и
породи животни; води държавните регистри
за защитените обекти на индустриална
собственост.
Координиране дейността на държавните
органи в областта на чуждестранните
инвестиции
и
за
насърчаване
на
чуждестранните инвестиции и приоритетните
инвестиционни проекти.

Устройствен правилник
Приложение към чл. 1 на ПМС
№ 5 от 26.01.2000 г., обн., ДВ,
бр. 10 от 4.02.2000 г., в сила от
4.02.2000 г., изм., бр. 91 от
23.10.2001 г., в сила от
15.10.2001 г.
17. Център
приватизация

за

масова

Закон за преобразуване и
приватизация на държавни и
общински предприятия
Устройствен правилник ПМС
№159 от 1994 г.
Закон за приватизационните
фондове
Закон за обезщетяване на
собственици на одържавени
имоти.

Издава инвестиционни бонове и контролира
тяхното използване; организира и провежда
централизирани публични търгове за акции,
чиято продажба му е възложена от органите
по чл. 3 от ЗППДОП

Предложение за създаване на нови структурни
звена, като звено за Евроинтеграция, както и
самостоятелно звено за прилагане на
административно-наказателните разпоредби
на Закона за марките и географските
означения (чл. 81) и Закона за промишления
дизайн (чл. 65) и увеличаване на щатния
състав на ведомството.

Създаване
на
структура
за
установяване на нарушенията на права
върху интелектуалната собственост.
Увеличаване на персонала

Да се промени структурата на агенцията. Една
възможно по-добра структура на агенцията
може да включва председател с двама
заместници и следните отдели (или дирекции
без отдели), подчинени непосредствено на
председателя:
−
Отдел Маркетинг и инвестиционни
проекти .
−
Отдел
Инвестиционен
климат
и
слединвестиционно обслужване
−
Отдел Инвестиционна политика
−
Отдел Информация, протокол и връзки с
обществеността
−
Отдел Административно-финансов.
Общият състав на агенцията ще се запази
през периода на експериментирането на
новата структура. При необходимост ще се
предложат промени в числеността.

Не са направени предложения.

Подготвя се проект на Постановление за
изменение на Устройствения правилник на
Центъра за масова приватизация, до приемане
на
Закона
за
приватизация
и
следприватизационен контрол. Измененията
предвиждат оптимизиране на структурата на
центъра, намаляване броя на дирекциите от 5
на 3, намаляване на числения му състав с 33
щатни бройки и намаляване на разходите за
работни заплати, които се заплащат на
системните
оператори
от
“Български
пощи”ЕАД като броя на операторите ще се
намали с 25 бройки.

Не са направени предложения.
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Към министъра на държавната администрация:

18. Институт по публична
администрация и европейска
интеграция

Закон за държавния служител
ПМС № 82 15.05.2000 г.

19. Център за преводи и
редакции

ПМС №105 от 2001 г.
Устройствен
правилник,
издаден от министъра на
държавната
администрация,
обн., ДВ, бр. 63 от 17.07.2001 г.

Осъществяване
на
професионалната
квалификация
и
преквалификация
на
държавните служители от администрацията в
областта на публичната администрация и
европейската интеграция.
Организира преводи на актовете на
Европейския съюз на български език и на
преводи на българското законодателство на
официалните езици на Европейския съюз;
издава
и
разпространява
сборник
"Нормативни актове" като официално печатно
издание на НС и МС.

Да се създадат два отдела в рамките на
съществуващите дирекции: за международно
сътрудничество и издателска дейност.

Не са направени предложения.

Редакция “Нормативни актове” да се обособи
в самостоятелно структурно звено.
Ако се вземе решение за разделяне на двете
структури (“Нормативни актове” и ЦПР),
трябва да се предвиди значително увеличение
на щатния персонал (броя на редакторите) на
ЦПР.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.
Предложение за увеличаване на персонала и
укрепване на административния капацитет
чрез
специализирано
обучение
на
служителите, с оглед бъдещото преобразуване
на Комисията в Агенция за защита на
потребителите (2002-2003 г.).

Увеличаване на персонала
Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Възлагане на нови функции по
прилагане директиви на ЕС и
увеличение на персонала .

Преобразуван в търговско дружество с
държавно участие, ДВ бр. 97/2001 г., считано
от 1.11.2001 г.

Не са направени предложения.

Към министъра на икономиката
Министерство на икономиката
20. Комисия по търговия и
защита на потребителите към
министъра на икономиката
Състав: председател
2 членове
Срок за назначаване:
5 г., чл. 50, ал. 5 от ЗА
21. Изпълнителна
агенция
“Българска
служба
за
акредитация”

Закон
за
защита
на
потребителите и за правилата
за търговия
ПМС № 161 от 1999 г., иид ДВ
бр. 91 от 23.10.2001 г.
Закон
за
техническите
изисквания към продуктите
ПМС № 270 от 1999 г.

22. Институт по хидро- и
аеродинамика – Варна

ПМС № 197 от 1999 г.
Устройствен
правилник,
издаден от министъра на
икономиката, обн., ДВ, бр. 93
от 2000 г.

Защитава потребителите срещу рискове от
придобиване на стоки и услуги, които могат
да
застрашат
живота,
здравето
или
имуществото им; контролира вътрешния
пазар и туризма; извършва лицензиране на
търговската дейност с резервни части за
моторни превозни средства.
Национален орган по акредитация на
лаборатории за изпитване, за калибриране и за
изпитване и калибриране; на юридически
лица по сертификация на продукти, на
системи по качеството, на системи за
управление на околната среда и на персонал;
на юридически лица, които извършват
контрол, съгласно изискванията на БДС EN
45004.
Извършва
комплексни
хидродинамични,
хидротехнически,
аеродинамични
и
екологични изследвания и изпитания с
фундаментален и приложен характер.
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23. Национален институт за
изследване и контрол на вината

ПМС № 45 от 1999 г.
Устройствен
правилник
издаден от министъра на
икономиката, обн., ДВ, бр. 35
от 2001 г.

24. Национален център за
информация и документация

Постановление № 275 от 1992
г.
Постановление № 197 от 1999
г.
Устройствен
правилник,
издаден от министъра на
икономиката, обн., ДВ, бр. 93
от 2000 г.
Устройствен правилник, обн.,
ДВ, бр. 39 от 12.5. 2000 г.

25. Център за насърчаване на
износа

26. Център
на
промишлеността на Република
България в Москва
27. Център за енергийна
ефективност в индустрията

ПМС № 217 от 1999 г.
Устройствен
правилник,
издаден от министъра на
икономиката, обн., ДВ, бр. 93
от 2000 г.
ПМС № 248 от 2000 г.
ПМС № 22 от 2001 г.

Предстои закриване на Националния институт
за изследване на вино и спиртни напитки и
преминаване
на
изпитвателната
му
лаборатория към Държавната агенция по
стандартизация и метрология.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Съдейства на МИ при определянето,
осъществяването и усъвършенстването на
националната политика за развитието на
износа;
разработва
и
предлага
усъвършенстване на нормативната уредба на
външноикономическата дейност; извършва
дейности по подпомагане и улесняване на
външнотърговския обмен, вкл. консултантски
услуги; разработва и изпълнява програми за
развитие и насърчаване на износа, както и за
развитие и усъвършенстване на услуги,
свързани с износа.
Съдейства и създава условия за провеждане
на търговската политика на българските
износители на руския пазар.

Прието е Постановление за създаване на
Изпълнителна агенция за насърчаване на
търговията към министъра на икономиката,
който предвижда:
- закриване на Центъра за насърчаване на
износа и предаване на неговите активи и
дейност на новосъздадената агенция;
- предаване на част от активите на еднолично
търговско
дружество
“Институт
по
търговия”ЕООД за стопанисване и ползване
също на новата агенция;

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Извършва експертизи и обследвания на
енергийните потребители, предоставя научнотехническа информация в областта на
енергийната ефективност; разработва и
предлага на министъра на икономиката мерки
за намаляване на енергийното потребление в
промишлеността; подпомага разработването и
реализацията на национални програми за
енергийна ефективност.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Съдейства
при
определянето,
осъществяването и усъвършенстването на
националната политика в областта на
търговията с български вина и спиртни
напитки на вътрешния и външния пазар;
извършва научно-изследователска дейност,
вкл.
разработване
на
технологии,
асортименти, машини и съоръжения за
лозарството и винарството; извършва физикохимичен анализ на вина и спиртни напитки за
съответствие с изискванията на Закона за
виното и спиртните напитки по искане на
производител, търговец или контролен орган.
Комплектува,
съхранява,
обработва
и
разпространява информация и документация
за най-новите научни и технологични
постижения в света във всички области на
промишленото
производство;
осигурява
служебно МИ, МС и НС с икономическа,
технологична и научна информация.
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Към министъра на външните работи:
28. Изпълнителна агенция
“Дипломатически имоти в
страната”

ПМС № 221 от 1999 г.
ПМС № 23 от 2000 г.

29. Институт за европейски
изследвания и информация

ПМС № 221 от 1999 г.
Няма
приет
устройствен
правилник.

Отдаването на имоти под наем на
акредитираните в страната дипломатически и
консулски представителства и мисии на
международни
междуправителствени
организации; осъществяване на спомагателни
услуги и текуща поддръжка и авариен ремонт.
Няма определени функции.

Преобразувана е в дружество по Търговския
закон.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Създаване на:
Отдел
“Механизиция
на
земеделието”-6 души.
Отдел за издаване на сертификати за
специфичен характер
Нови структури по биологично
изпитване
Създаване
на
агенция
(интервенционна и разплащателна)
Увеличаване на персонала.
Увеличаване на персонала.

Към министъра на земеделието и горите:
Министерство на
земеделието и горите

30. Държавен
“Земеделие”

фонд

31. Център за изпитване на
земеделска, горска техника и
резервни части - Пловдив

Закон
за
подпомагане
на
земеделските производители
Обн., ДВ, бр. 58 от 22.05.1998 г.,
изм. и доп., бр. 79 от 10.07.1998 г.,
изм., бр. 153 от 23.12.1998 г., в
сила от 1.01.1999 г., бр. 12 от
12.02.1999 г., доп., бр. 26 от
23.03.1999 г., в сила от 23.03.1999
г., изм. и доп., бр. 86 от 1.10.1999
г., в сила от 2.01.2000 г., изм., бр.
113 от 28.12.1999 г., изм. и доп.,
бр. 24 от 24.03.2000 г., бр. 34 от
6.04.2001 г., доп., бр. 41 от
24.04.2001 г.
Чл. 5, т. 2 от Закона за
регистрация
и
контрол
на
земеделската и горска техника.
Устройствен правилник, издаден
от министъра на земеделието и
горите, обн., ДВ, бр. 86 от 2000 г.

Не са направени предложения.

Специализирано научно звено със статут на
акредитирана лаборатория по чл. 5, т. 2 от
ЗРКЗГТ и осъществява дейностите, свързани
с изпитването и оценката за съответствие с
националните и международните изисквания
на трактори, земеделска и горска техника и
резервни части за нея; типовото одобряване,
контрола на качеството и безопасността на
техниката; изпитване на пътно превозно
средство (колесни трактори и теглените от
тях ремаркета) с изменение в конструкцията.

В съответствие с разпоредбите на приетата с
Постановление № 232 от 2001 г. на
Министерския съвет Наредба за съществените
изисквания и оценяване съответствието на
машините през следващата година центровете
трябва да се развият като сертификационни
органи
със
собствени
изпитвателни
лаборатории, като получат разрешение за
оценяване на съответствието (сертификация).
Международните и националните стандарти
за
лаборатории,
които
сертифицират
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32. Център за изпитване на
земеделска, горска техника и
резервни части – Русе

Чл. 5, т. 2 от Закона за
регистрация
и
контрол
на
земеделската и горска техника.
Устройствен правилник, издаден
от министъра на земеделието и
горите, обн., ДВ, бр. 86 от 2000 г.

33. Изпълнителна агенция
“Борба с градушките”

ПМС № 203 от 1999 г.
ПМС № 85 от 2000 г.

34. Изпълнителна агенция
по лозата и виното

Закон за виното и спиртните
напитки
ПМС № 223 от 2000 г.

35. Изпълнителна агенция
по рибарство и аквакултури

Закон
за
рибарството
аквакултурите
ПМС № 85 от 2000 г.

36. Изпълнителна агенция
по
сортоизпитване,
апробация и семеконтрол

Закон за закрила на новите
сортове растения и породи
животни
ПМС № 203 от 1999 г.
ПМС № 85 от 2000 г.,

37. Контролно-техническа
инспекция

Закон за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника
Устройствен правилник, издаден
от министъра на земеделието и
горите, обн., ДВ, бр. 20 от 2001

и

Специализирано научно звено със статут на
акредитирана лаборатория по чл. 5, т. 2 от
ЗРКЗГТ и осъществява дейностите, свързани
с изпитването и оценката за съответствие с
националните и международните изисквания
на трактори, земеделска и горска техника и
резервни части; типовото одобряване;
контрола на качеството и безопасността на
техниката; изпитване на пътно превозно
средство (колесни трактори и теглените от
тях ремаркета) с изменение в конструкцията.
Осъществяване
на
дейности
по
организирането и провеждането на активни
въздействия върху градовите процеси и
други неблагоприятни атмосферни явления;
изкуствено увеличаване и преразпределяне
на валежите; измерване на валежите;
метеорологично
и
радиолокационно
осигуряване на гражданската авиация.
Осъществяване на контрол по спазването на
изискванията на закона по отношение на
лозовите
насаждения,
гроздето,
предназначено за производство на вино,
гроздова мъст, продуктите от грозде и вино и
вината .
Осъществява управлението на рибарството и
аквакултурите, наблюдението и контролът
върху
риболова,
рибовъдството
и
аквакултурите.
Осъществява контрола при производството,
заготовката, разпространяването, търговията
и съхраняването на посевен и посадъчен
материал; сертифицирането му при спазване
на приетите методи, схеми и технологични
характеристики за качество; ръководство на
процедурата по изпитването, признаването и
районирането
на
сортовете
културни
растения и породи буби.
Осъществява контрол по състоянието и
безопасността на техниката и придобиването
на правоспособност за работа с нея.

продукти, изискват тази дейност да бъде
отделена от изпитвателната. Това налага в
тези структури да се обособят специализирани
отдели за оценка на съответствието от високо
квалифицирани държавни служители.

Увеличаване на персонала с 6 души

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Създаване на:
Лаборатория за анализи на виното
Регионални звена на агенцията във
всички областни центрове
Увеличаване на персонала.

Не са направени предложения.

Увеличаване на персонала.
Техническо оборудване

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.
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38. Национална
ветеринарно-медицинска
служба

Закон
за
ветеринарномедицинската
дейност
Устройствен правилник, издаден
от министъра на земеделието и
горите, обн., ДВ, бр. 16 от 2001

Дейността на НВМС включва извършването
на епизоотичен контрол; ветеринарносанитарен
контрол;
граничен
ветеринарномедицински
контрол
и
карантина; контрол върху ветеринарномедицинските
препарати;
лечебнопрофилактична
и
научно-диагностична
дейност; контрол по опазване на околната
среда.

Не са направени предложения.

39. Изпълнителна агенция
по почвените ресурси

ПМС № 203 на МС от 1999 г.
(през 1999 г. е закрита, а от
1.01.2001 г. е открита пак)
ПМС № 100 от 2001 г.

Не са направени предложения.

40. Национална служба за
съвети в земеделието

Закон за Националния център за
аграрни науки
Устройствен правилник, издаден
от министъра на земеделието и
горите, обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.

41. Национална служба по
зърното

Закон за съхранение и търговия
със зърно
Устройствен правилник, издаден
от министъра на земеделието и
горите, обн., ДВ, бр. 40 от 2001 г.
Закон за защита на растенията

Осъществява специализирани дейности,
свързани
с
качеството,
опазването,
възстановяването и подобряването на
плодородието на почвените ресурси и
екологичните
функции
на
почвената
покривка.
Подпомага трансфера и приложението на
научните и практичните достижения в
областта на земеделието и хранителновкусовата
промишленост.
Оказва
консултантска помощ на земеделските
стопани при изготвяне на бизнес-планове за
развитие на фермите и предоставя
специализирани консултации в различни
области на земеделието. Извършва анализи
на агрохимичните показатели на почвата, на
растения при установени физиологични
нарушения и при определяне на качеството
им; на фуражи и определя хранителната им
стойност; на води и пригодността им за
селскостопански нужди.
Осъществява контрол върху публичните
складове за зърно и зърнохранилищата и
търговците на зърно за спазване на
изискванията на закона, както и върху
качеството на зърното и зърнените продукти.
Осъществява дейности по защитата на
растенията и растителните продукти от
болести и вредители; прилагането на единна
национална политика по отношение на
контрола върху вноса, производството и
търговията с фитофармацевтични препарати,
минерални торове и услуги в областта на
растителната защита.

42. Национална служба по
растителна защита

Устройствен правилник, издаден
от министъра на земеделието и
горите, обн., ДВ, бр. 71 от 2000 г.

Създаване на:
Нова
структура
“Ветеринарномедицинска информация” в НВМС
Структури “Ветеринарно-медицинска
информация” в РВМС
Консултативен съвет по ветеринално
обучение.
Увеличаване на персонала.
Създаване на звена за държавен
контрол
върху
изпълнение
на
селекционните програми и методите
за контрол.
Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Увеличение на персонала с 10 души, а
в Централната лаборатория за контрол
на пестициди, нитрати, тежки метали
и торове –с 3 бр.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Да се преструктурира администрацията с цел
увеличаване
числеността
на
специализираните лаборатории в състава на
службата

Увеличаване на персонала.
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43. Национално
управление по горите

Закон за горите
Устройствен правилник, ПМС №
167 от 2000 г.

44. Институт по розата и
етеричномаслените култури
(по чл. 60 от ЗА)

ПМС № 203 от 1999 г.
Устройствен правилник, издаден
от министъра на земеделието и
горите, обн., ДВ, бр. 65 от 2001 г.

45. Изпълнителна агенция
по хидромелиорации

ПМС № 203 от 1999 г.
Устройствен правилник ПМС №
134 от 2001 г.

46.

Управлява и контролира: организацията на
горския фонд; възпроизводството на горите в
горския фонд; ползванията от горите и
земите в горския фонд; опазването на горите
и земите от горския фонд; строителството в
горския фонд след съгласуване със
съответните ведомства; ловното стопанство.
Извършва научноизследователска и научноприложна дейност по опазване на генофонда,
сортоподдържането и създаването на нови
сортове етеричномаслени и лечебни култури;
обслужване
в
областта
на
научно
етеричномасленото производство; Подготвя
докторанти за придобиване на научната
степен "доктор" по съответните научни
специалности.
Осъществява функциите за регулиране на
дейностите по напояване, отводняване,
предпазване от заливане, защита от
ерозивното влияние на водите извън
населените
места,
провеждане
на
инвестиционната политика в областта на
хидромелиорациите,
образуването
на
сдружения за напояване.

Агенция “Сапард”

Не са направени предложения.

Създаване
на
административна
структура
по
управление
на
финансова помощ.
Увеличаване на персонала на отдел
“Международно сътрудничество” и на
отдел “Опазване и защита на горите”.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Създаване на структурата.

Предложен
проект
на
Закон
за
транспрантация на органи, тъкани и клетки и
за създаване на изпълнителна агенция по
трансплантация.
Подготвя се проект на ПМС за иид на УП на
Районните центрове по здравеопазване.

Създаване на нови звена в дирекции
“Здравна профилактика и държавен
санитарен контрол” и “Лекарствена
политика”.
Увеличаване
на
персонала
на
министерството
и
регионалните
структури.
Създаване на нова структура в
Агенцията:
Център за оценка и класификация на
съобщенията за нежелани реакции,
Фармакопейни
структури
към
Агенцията,
Регионални структури за надзор върху
пазара.
Увеличаване на персонала.
Създаване на:
Централна лаборатория
Регионални контролни лаборатории
Увеличаване
на
персонала
на
Национален център по радиология и
радиационна защита

Към министъра на здравеопазването:
Министерство
здравеопазването

на

47. Изпълнителна агенция
по лекарствата

Закон за лекарствата и аптеките в
хуманната медицина
Устройствен правилник, обн., ДВ,
бр. 40 от 2000 г.

Агенцията е специализиран държавен орган
за надзор върху качеството, ефективността
и безопасността на лекарствата.

Подготвя се проект на ПМС за иид на УП на
агенцията.

48. Национален център по
радиология и радиационна
защита

Правилник за прилагане на Закона
за народното здраве

Специализиран орган
санитарен контрол.

Не са направени предложения.

на

държавния

ПМС № 23/1974 г., обн, ДВ, бр.
31/1974, изм., бр. 76 от 31.8.2001 г.
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Към министъра на културата:
Министерство на културата

Вътрешно преструктуриране и подготвяне на
проект на ПМС за иид на УП.

49. Национален институт за
паметниците на културата

Закон за паметниците на културата
и музеите
Устройствен правилник ПМС № 38
от 2000 г.

Извършва: издирване и изучаване на обекти
от културно-историческото наследство,
анализ на паметниците на културата и на
прилежащата им среда и определяне на
методики за опазването им; лабораторни
изследвания и определяне на приложни
техники и технологии за консервация и
реставрация, мониторинг на паметници на
културата; поддържане на Националния
архивен фонд на паметниците на културата.

50. Национален
център – София

филмов

Закон за закрила и развитие на
културата
ПМС № 107 от 1991 г.

51. Национален център за
книгата – София

Закон за закрила и развитие на
културата
Устройствен правилник, издаден от
министъра на културата, обн., ДВ,
бр. 68 от 2001 г.

52. Национален център за
музика и танц – София

Закон за закрила и развитие на
културата
Устройствен правилник, издаден от
министъра на културата, обн., ДВ,
бр. 69 от 2001 г.

53. Национален център за
театър – София

Закон за закрила и развитие на
културата
Устройствен правилник, издаден от
министъра на културата, обн., ДВ,
бр. 68 от 2001 г.

Подпомагане и координация на филмопроизводството,
кинопродуцентството,
филморазпространителската дейност и
кинопоказа; финансиране създаването,
разпространяването и представянето на
български филми в страната и в чужбина.
Подпомагане и стимулиране развитието на
съвременната българска художествена,
хуманитарна
и
научно-теоретична
литература, на националното книжовно
наследство; финансиране на издателски
проекти.
Подпомагане, развитие, разпространяване и
съхраняване
на
музикалноизпълнителското и танцовото изкуство;
финансиране на проекти в областта на
музикалното
и
танцовото
изкуство;
и
осъществяване
на
консултантска
информационна дейност.
Подпомагане развитието на българския
театър; субсидиране на театралния процес
на проектен и конкурсен принцип;
осъществяване на информационна и
аналитична дейност; подпомагане процеса
на международното сътрудничество в
областта на театъра.

Деконцентрация на контролните функции на
НИПК с разширяване и развитие на системата
на териториалните му звена.
Децентрализация
на
някои
от
съгласувателните
му
функции
чрез
предоставяне на правомощия на общините в
тази дейност.
НИПК предлага при възможност, етапно да
бъдат осигурени още 13 щатни бройки за
окомплектоване системата на териториалния
инспекторат на НИПК.
Не са направени предложения.

Увеличаване на персонала – дирекция
“Авторско право”.
Създаване на:
Национално бюро “Медиа”
Национално
културно
контактно
звено
Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.
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54. Национален център за
музеи,
галерии
и
изобразително изкуство

Закон за закрила и развитие на
културата
Устройствен правилник, издаден от
министъра на културата, обн., ДВ,
бр. 69 от 2001 г.

55. Архитектурно-парков
комплекс “Двореца” (по чл. 60
от ЗА)

ПМС № 234 от 2000 г.
Устройствен правилник, издаден от
министъра на културата, обн., ДВ,
бр. 55 от 2001 г.

Провежда държавната културна политика
по опазването и представянето на
музейните ценности в страната и в
чужбина;
осъществява
методическо
ръководство и координация на дейността
на държавни, общински и частни музеи;
подпомага и стимулира развитието на
музеите и изобразителните изкуства чрез
финансиране на проекти и програми на
конкурсен принцип.
Опазване и популяризиране на културноисторическите обекти и природното
богатство
в
комплекса
“Двореца”.
Осъществяване на културни дейности и
прояви. Осигуряване на почивна база за
социален отдих.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.
Не са направени предложения.

Създаване
на
административна
структура за финансиране на научни
разработки
Не са направени предложения.

Закрита, ДВ, бр. 94/2001 г.

Не са направени предложения.

Внесен в МС ЗИД на Закона за народната
просвета

Не са направени предложения.

Към министъра на образованието и науката:
Министерство на
образованието и науката
56. Изпълнителна
“Академика”

агенция

ПМС № 216 от 1999 г.
Устройствен правилник ПМС №
117 от 2000 г.

57. Изпълнителна агенция за
обучение на водачи на
моторни превозни средства

ПМС № 216 от 1999 г.
Устройствен правилник ПМС №
192 от 2000 г.

58. Инспекторати
образованието

Закон за народната просвета
Устройствен правилник, издаден
от министъра на образованието и
науката, обн., ДВ, бр. 96 от .2000 г.

по

Управление и експлоатация на спортни
обекти, съоръжения и бази за отдих и
туризъм на студентите; осигуряване на
условия за почивка на студентите;вътрешна
и международна студентска туристическа
дейност; предоставяне на специализирана
спортна база за провеждане на учебнотренировъчна
и
спортносъстезателна
дейност на студентите, спортните клубове
при висшите училища и Националната
студентска спортна организация.
Осъществяване
на
административно
обслужване и на специфичните дейности,
свързани със: издаването, контрола и
отнемането на разрешeния за организиране
на обучението за придобиване на
правоспособност за управление на моторни
превозни средства, както и с условията и
реда за обучение на водачи на моторни
превозни средства.
Инспекторатите по образованието са
териториални органи на МОН за
управление и контрол на системата на
народната просвета в съответната област.
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59. Национален студентски
дом

ПМС № 65 от 5.04.1999 г.
Устройственият правилник не е
обнародван.

60. Национална банка за
промишлени микроорганизми и
клетъчни култури

ПМС № 216 на МС от 1999 г.
Устройствен правилник, издаден
от министъра на образованието и
науката, обн., ДВ, бр. 42 от 2000 г.

61. Център
“Конкурентна
система за обучение и
управление
на
висшето
образование”

ПМС № 148 от 2000 г.
Устройствен правилник, издаден
от министъра на образованието и
науката, обн., ДВ, бр. 19 от 2001 г.

Организира и подпомага дейности на
студентите в областта на изкуството,
културата, образованието и науката;
предоставя информация и съдейства на
студентите за намиране на работа, за
упражняване на спортни занимания, отдих
и туризъм.
Има статут на научна организация с
основни функции по приемане на депозит с
цел патентна процедура и осигуряване на
патентни,
трайно
съхраняване
на
промишлени
и
колекционни
микробиологични
обекти
Извършва
научно-приложна и научно-информационна
дейност по колекциониране, консервиране
и дълготрайно съхранение на култури от
бактерии, актиномицети, дрожди, плесени,
плазмиди, животински и растителни вируси
и животински клетъчни култури.
Разработва,
одобрява,
финансира
и
контролира изпълнението на проекти по
подобряване на качеството на обучение и
управление на висшите училища; съдейства
за повишаване на квалификацията на
преподавателския състав и за подобряване
на материалната база на висшите училища.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Към министъра на околната среда и водите
Министерство на околната
среда и водите

62. Изпълнителна агенция
по околна среда

Да се увеличат щатните бройки.
Да се направят промени в дирекция “Земни
недра и подземни богатства”

ПМС № 214 на МС от 1999 г.
Устройствен правилник ПМС № 63
от 2000 г.

Изпълнява функции по ръководство на
Националната автоматизирана система за
екологичен
мониторинг,
събиране,
обработване и предоставяне на информация
за състоянието на околната среда и водите.

Не са направени предложения.
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Създаване на:
Главна дирекция “Води”
Отдел “Химикали и предотвратяване
на промишлени аварии” в дирекция
“КРИОСВ”
Административна
структура
за
вътрешен контрол по проекти по
ИСПА
4 регионални дирекции за управление
на водите
Отдели “Комплексни разрешителни” в
РИОСВ
Създаване на:
Отдел по качеството на въздуха
Административна
структура
за
мониторинг
и
докладване
на
измененията по въздуха
Лаборатория “Отпадъци”
Отдел “Комплексни разрешителни”
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Към министъра на отбраната
63. Изпълнителна агенция
“Военни
клубове
и
информация”

ПМС № 162 от 1999 г.
Устройствен правилник ПМС №
265 от 1999 г.

64. Изпълнителна агенция
“Отдих и възстановяване”

ПМС № 162 от 1999 г.
Устройствен правилник ПМС №
265 от 1999 г.

65. Служба
информация”

Закон за отбраната и въоръжените
сили
ПМС № 162 от 1999 г.
Устройствен правилник, обн., ДВ,
бр. 107 от 2000 г.
Закон за отбраната и въоръжените
сили
Устройствен правилник, издаден от
министъра на отбраната, обн., ДВ,
бр. 102 от 2000 г.
ПМС № 162 от 1999 г.
Устройствен правилник ПМС №
265 от 1999 г.

“Военна

66. Служба “Сигурност –
военна полиция и военно
контраразузнаване”
67. Изпълнителна агенция
"Управление на частната
държавна собственост на
Министерството
на
отбраната"

68. Изпълнителна агенция
"Изпитвания и контролни
измервания на въоръжение,
техника и имущества"

ПМС № 162 от 1999 г.
Устройствен правилник ПМС №
265 от 1999 г.

За управление на военните клубове и
осъществяване на културно-възпитателна,
военно-патриотична
и
информационна
дейност.
Управление на почивната база и хотелите и за
извършване на туристическа дейност с цел
осигуряване на отдиха и възстановяване на
здравето на личния състав на Министерството
на отбраната.
Добива, обработва, анализира, съхранява и
предоставя информация в интерес на
отбраната и националната сигурност.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Поддържане на реда и сигурността в МО и в
Българската армия.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Управление на ведомствения жилищен фонд
на МО, за осъществяване на функции по
управление на имоти - публична държавна
собственост, необходимостта от които за МО
е отпаднала, и на имоти - частна държавна
собственост, които не са включени във
ведомствения
жилищен
фонд,
и
за
разпореждане с ненужни движими вещи.
Осъществяване на дейности по изпитването,
организацията и приемането на въоръжение
на
бойна
техника,
въоръжение
и
военнотехнически имущества за нуждите на
МО, оценка на съответствието, поддръжка на
еталони, проверка, калибровка и ремонт на
измервателна техника и осъществяване на
метрологичен надзор в МО и в Българската
армия.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Да се обединят функциите на отдел
“Информационни технологии и съдебна
статистика” (5 щатни бройки) и на отдел
“Централен регистър на юридическите
лица с нестопанска цел” (4 щатни бройки) в
един към дирекция “Съдебна дейност”.

Не са направени предложения.

Към министъра на правосъдието:
Министерство на
правосъдието
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69. Изпълнителна агенция
“Почивно
дело
и
квалификация”

ПМС№ 205 от 1999 г.
Устройствен правилник ПМС №
251 от 1999 г.

Управление на почивните бази на МП,
организиране отдиха на работещите в
министерството и на други лица; подпомагане
провеждането на квалификацията на кадрите.

70. Централен регистър на
особените залози

Закон за особените залози
Правилник, издаден от министъра
на правосъдието, обн., ДВ, бр. 27 от
1997 г.

Извършва вписванията на особените залози,
поддържа Регистъра на особените залози,
издава
удостоверения
за
извършените
вписвания.

Да се промени структурата. Агенцията да
се състои от Изпълнителен директор;
дирекция “Финансово-правно обслужване”
(2 щ. бр.) като дирекцията бъде на пряко
подчинение на изпълнителния директор; и
дирекция “Управление на базите за отдих и
квалификация” (2 щ. бр.) като към
дирекцията се създаде длъжност “експерт”
по туристическото обслужване (маркетинг
и реклама). Предлагам да се трансформира
длъжността “главен секретар” на агенцията
в длъжност “експерт” по туристическо
обслужване към дирекция “УБОК”, поради
факта че функциите на същата се дублират
с тези на изпълнителния директор.
Не са направени предложения.
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Към министъра на регионалното развитие и благоустройството:
71. Изпълнителна агенция
“Пътища”

Закон за пътищата
Устройствен правилник ПМС № 143 от
2000 г.

Управлява републиканските пътища; съгласува
проекти и устройствени планове за изграждане на
местни пътища; издава разрешения за специално
ползване на републиканските пътища; събира пътни
такси и такси за специално ползване на
републиканските пътища и осъществява контрол
върху транспортните документи на чуждестранните
превозвачи; упражнява контрол над превозните
средства по отношение на габарити, общо тегло и
осово натоварване.

В рамките на общата численост на ЦУ двете
дирекции
“Инвестиции
и
развитие
на
републиканските
пътища”
и
“Планиране,
финансови програми и нормативна уредба” да
бъдат трансформирани в дирекции “Външни
инвестиции и концесии” и “Планиране и
строителни програми” в числен състав съгласно
приложението.
Да бъде завишена числеността на персонала на
дирекциите в ОА от 44 на 50 щ.бр.
Да се завиши числеността на УПТР от 216 на 250
щатни бройки във връзка с преминаване на
звеното в пункта за събиране на пътни такси при
“Лукойл – Нефтохим” АД в състав от 14
служители от ОПУ – Бургас към УПТР и
съответно намаление общата численост на ОПУ
от 2730 на 2363 бройки. Към настоящия момент
със заповед от 24.07.2001 г на изпълнителния
директор на ИАП оперативното управление и
ръководството на новоизградения пункт за
събиране на пътни такси и контрол на теглата
при “Лукойл – Нефтохим” –Бургас са възложени
на УПТР, а посочените 14 служители са в
числеността на персонала на ОПУ – Бургас.
Щатните бройки от ОПУ – Бургас да бъдат
прехвърлени към УПТР. Създаване на отдел за
вътрешноведомствен контрол.
Да се увеличи числеността на персонала на
ЦЛПМ от 73 щатни бройки съгласно ПМС № 222
от 2001 г на 81 бройки, предвид получени по
програма “Развитие на Южните Балкани” на
правителството
на
САЩ
нови
уреди,
подпомагащи обследването на фактическото
състояние на пътната мрежа. Предложение за
увеличаване на числеността на ЦЛПМ на 81
бройки в рамките на общата численост на
агенцията 2 889 бройки.
Създаване на звено “Контролни дейности” в
състав от 5 служители в рамките на общата
численост със задача: контрол по целия
инвестиционен
процес
на
заданията,
проучването, проектирането и строителството с
отделните им фази, цени и изпълнение.
Изменение на приложението към чл. 7, ал. 3 от
УП на ИАП, което отразява предлаганите
промени в структурата на ЦУ на ИАП, в
числеността и преразпределението на персонала
по структурните звена на агенцията.
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72. Дирекция
национален
контрол

73.

за
строителен

Агенция по кадастъра

Закон за устройство на територията
Устройствен правилник ПМС №
138 от 2001 г.

Закон за кадастъра и имотния
регистър
Устройствен правилник ПМС №
169 от 2000 г.

Упражнява контрол по спазването на ЗУТ и на
нормативните актове по прилагането му при
проектирането и строителството, в т.ч.
влагането
на
качествени
строителни
материали и изделия с оглед осигуряването на
сигурността, безопасността, достъпността и
другите
нормативни
изисквания
към
строежите.
Създава, поддържа и съхранява кадастъра;
поддържа
държавния
геодезически,
картографски
и
кадастрален
фонд
(Геокартфонд); осигурява координацията на
дейностите по кадастъра с другите държавни
геодезически и картографски дейности.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Да се увеличи средно с 1,4 щатни бройки на
служба, което прави увеличение на състава
на АК с още 38 броя спрямо планираните вместо предвидените за 2002 г. 302 щатни
бройки да станат 340.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Обмисля се възможността за преобразуване
на ГДГВА в държавно предприятие по
смисъла на чл. 62 ал. 3 от Търговския закон

Не са направени предложения.

Да се преструктурира в изпълнителна
агенция с приемането на ЗИД на Закона за
автомобилните превози.

Увеличение на персонала.

Не са направени предложения.

Увеличение на персонала.

Не са направени предложения.

Увеличение на персонала.

Към министъра на транспорта и съобщенията:
74.
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75. Главна
дирекция
“Гражданска
въздухоплавателна
администрация”
76. Главна
“Автомобилна
администрация”

дирекция

77. Изпълнителна агенция
“Морска администрация”

78. Изпълнителна агенция
“Железопътна
администрация”

ПМС № 212 1999 г.
Устройствен правилник ПМС №
176 от 2001 г.
Закон
за
гражданското
въздухоплаване
Устройствен правилник, издаден от
министъра на транспорта, обн., ДВ,
бр. 37 от 1999 г.
Закон за автомобилните превози
Устройствен правилник, издаден от
министъра на транспорта, обн., ДВ,
бр. 113 от 1999 г.
Закон за морските пространства,
вътрешните водни пътища и
пристанищата в РБългария;
Закон
за
рибарството
и
аквакултурите
ПМС № 212 от 1999 г.
Устройствен правилник, ПМС № 74
от 2000 г.
Закон за железопътния транспорт
Устройствен правилник ПМС №
167 от 2001 г.

Функции по обслужване и извършване на
полети със специално предназначение и
полети по решение на държавни органи.
Подпомага министъра на транспорта и
съобщенията при ръководството и контрола
гражданското въздухоплаване и гражданските
въздухоплавателни средства и съоръжения на
територията на страната.
Осъществява административно обслужване и
контрол на вътрешните и международните
превози на пътници и товари с автомобили,
извършвани от български или чуждестранни
превозвачи на територията на Република
България.
Изпълнява
функции
по
обезпечаване
сигурността на корабоплаването в морските
пространства и вътрешните водни пътища на
Република България.

Контролира достъпа до железопътната
инфраструктура
и
изпълнението
на
задълженията
за
обществени
услуги;
проверява изпълнението на изискванията за
издаване на лицензии на превозвачите и на
лицата, осъществяващи проверка на возилата
за техническа изправност; събира такси за
издаване на лицензии; издава документи за
правоспособност
на
персонала
в
железопътния транспорт; води регистър на
подвижния
железопътен
състав
на
лицензираните превозвачи.
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79. Изпълнителна агенция
“Национална
съобщителна
система”

Закон за далекосъобщенията
ПМС № 74 от 2000 г.

80. Изпълнителна агенция
“Поддържане и проучване на
река Дунав”

ПМС №212 от 1999г.
Устройствен правилник ПМС № 74
от 2000 г.

81. Изпълнителна агенция
“Пристанищна
администрация”

ПМС № 212 от 1999 г.
Устройствен правилник ПМС № 74
от 2000 г.

Изпълнява функции по администриране
набирането и разходването на средствата за
подпомагане развитието и модернизирането
на далекосъобщителната и пощенската
инфраструктура
и
информационното
общество.
Изпълнява функции по обслужване на
проучването и поддържането на условията за
корабоплаване във вътрешните водни пътища
на Република България.
Изпълнява функции по обезпечаване на
сигурността и безопасността на пристанищата
и осигуряване равнището на обявените
категории пристанища и стандарти.

С подготвения проект на ЗИД на Закона за
далекосъобщенията
се
предвижда
закриване на агенцията и създаване на нова
с други функции и численост

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Увеличаване на персонала.
Създаване на нови административни
звена в рамките на министерството:
Национален съвет към министъра
Информационен център
Структура за управление на ЕСФ
Нови административни структури:
Обществен защитник (администрация
на Омбудсмана)
Не са направени предложения.

Към министъра на труда и социалната политика:
Министерство на труда и
социалната политика

82. Национална служба за
социално подпомагане

Закон за социално подпомагане
Устройствен правилник, издаден от
министъра на труда и социалната
политика, обн., ДВ, бр. 95 от 2000 г.

83. Национална служба по
заетостта

Закон за закрила при безработица и
насърчаване на заетостта
Няма
приет
Устройствен
правилник.

84.

ПМС № 213 от 1999 г.
Устройствен правилник ПМС №
263 от 2000 г.

Почивна база “Русалка”

Ръководи и контролира дейността на
областните и общинските служби за социално
подпомагане; разработва и утвърждава
нормативи за дейността по социално
подпомагане;
разрешава
откриване
и
закриване на заведения за социални услуги;
издава лицензии за извършване на социални
услуги; разработва програми и организира
квалификацията и обучението на кадри от
системата за социално подпомагане.
Изпълнява функции по управление на фонд
“Професионална
квалификация
и
безработица” и за изпълнение на политиката
по насърчаване на заетостта, организиране на
професионалната
квалификация
и
преквалификация и закрила при безработица,
както и за извършване на посредническа
дейност по информиране и наемане на работа.
Осъществява дейности по организирането на
отдиха на работниците и служителите в
системата на МТСП.

Предложена е за утвърждаване
структура – хоризонтален тип.

нова

Преструктуриране, преразпределение на
персонала по структурни звена или
закриване на неефективни структури на
НСЗ следва да се осъществи въз основа на
приет УП на НСЗ, изготвен в съответствие
с влезлия в сила ЗНС.

Увеличаване на персонала.
Създаване на координационен център
на EUROES

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.
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85. Изпълнителна агенция
“Главна инспекция по труда”

Кодекс на труда.
Закон за здравословни и безопасни
условия на труд
Устройствен правилник, ПМС № 92
от 2000 г.

86. Учебна
база
квалификация
преквалификация
“Манастирски ливади”

ПМС № 213 от 1999 г.
Няма
Устройствен
правилник.
(Създадена е през 2001г.)

за
и

Осъществява интегриран контрол по спазване
на законодателството и по изпълнение на
задълженията за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд във всички
отрасли и дейности, независимо от формата
на собственост.

Да се увеличат щатните бройки на
инспекторите по труда с поне 100 човека.

Увеличение на персонала.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Създаване на:
Централно звено за връзка с ИДИС
Национален учебен център

Министерство на финансите:
87. Агенция за държавни
вземания

Закон за събиране на държавните
вземания
Закон за банките
Закон за държавния вътрешнофинансов контрол
Закон за митниците
Устройствен правилник ПМС № 22
от 2000 г.

88. Главна
дирекция

Данъчно процесуален кодекс
Закон за облагане доходите на
физическите лица
Няма Устройствен правилник.

данъчна

Организира и ръководи дейността по
обезпечаването и принудителното събиране
на публичните вземания; установява и събира
определени със закон частни държавни
вземания; организира, ръководи и стопанисва
местата за публични разпродажби, и
поддържа в Интернет актуална информация за
продаваните вещи и права; приема, съхранява
и продава имущества, придобити от
държавата
в
производството
по
несъстоятелност; приема, съхранява и продава
всички отнети в полза на държавата
имущества, независимо от основанието и
органа, който ги е отнел.
Води регистъра на данъчните субекти;
установява
данъчните
задължения
по
основание и размер; установява административните
нарушения
и
налага
административни наказания; разглежда жалби
срещу издадени от нея актове; събира
информация за откриване на лица, доходи и
имущества, които се укриват от данъчните
органи, и налага административни наказания;
събира доброволните плащания.
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89. Агенция за държавен
вътрешен финансов контрол

Закон за държавния
финансов контрол

вътрешен

Устройствен правилник , ПМС №35
от 13.2.2001 г., обн. ДВ, бр. 16 от
20.2.2001 г., изм. ДВ, бр. 87 от
9.10.2001 г.

90. Агенция за надзор
върху
застраховането
и
хазарта

Закон за застраховането
Закон за хазарта
Устройствен правилник ПМС № 39
от 2001 г.

Определя функциите на вътрешните одитори;
дава методически указания за осъществяване
на държавния вътрешен финансов контрол;
разработва стандарти и наръчници за
контролната дейност; дава насоки и
препоръки на разпоредителите с бюджетни
кредити за изграждане на системи за
финансово управление и контрол, на звена за
вътрешен контрол и за упражняване на
предварителен
контрол;
проверява
правилното прилагане на системите за
финансово управление и контрол от
разпоредителите; анализира и обобщава
резултатите
от
контролната
дейност;
анализира причините и условията за
извършване на нарушения на финансовата
дисциплина
и
предлага
мерки
за
отстраняването им; анализира и обобщава
резултатите
от
контролната
дейност;
анализира причините и условията за
извършване на нарушения на финансовата
дисциплина
и
предлага
мерки
за
отстраняването им; анализира и обобщава
резултатите
от
контролната
дейност;
анализира причините и условията за
извършване на нарушения на финансовата
дисциплина
и
предлага
мерки
за
отстраняването им; бюджетни кредити.
Упражнява предварителен и последващ
контрол
за
законосъобразност
върху
дейността на организаторите на хазартни
игри, производителите, разпространителите и
вносителите на съоръжения за хазартни игри,
както и на сервизните организации за
поддръжка и ремонт на тези съоръжения.
Упражнява контрол за законосъобразност
върху дейността на застрахователите.

Да бъде увеличена числеността с 45 бр.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.
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91.

Агенция “Митници”

92. Агенция
“Бюро
финансово разузнаване”

Закон за митниците
Закон за банките
Закон за наркотичните вещества и
прекурсорите
Закон за публичното предлагане на
ценни книжа
Устройствен правилник ПМС № 4
от 2001 г.

за

Закон за мерките срещу изпирането
на пари
Устройствен правилник ПМС № 33
от 2001 г.

93. Изпълнителна агенция
за икономически анализи и
прогнози

ПМС № 215 от 1999 г.
Устройствен правилник ПМС № 77
от 2000 г.

Министерство на вътрешните
работи

Осъществява митнически надзор и контрол
върху стоките, превозните средства и лицата в
зоните
на
граничните
контролнопропускателни пунктове и на цялата
митническа територия на страната; събира
или изисква обезпечаването на митни сборове,
определени при внос, износ или транзит на
стоки; прилага, тарифните мерки; организира
и осъществява дейността за предотвратяване и
разкриване на митническите и валутните
нарушения и престъпления; организира и
осъществява дейността за предотвратяване и
разкриване на незаконния трафик на
прекурсори;
наркотични
вещества
и
осъществява валутен контрол в рамките на
предоставената със закон компетентност.
Осъществява дейности по предотвратяване и
разкриване действията на физически и
юридически лица, насочени към изпирането
на пари и предприема мерки срещу
изпирането на пари.
Подготвя
икономически
анализи,
макроикономически прогнози, осигурява
обвръзката между макроикономическите
прогнози на национално ниво и регионалните
прогнози.

Не са направени предложения.

Да се създаде нова структура на
агенцията

Не са направени предложения.

Не са направени предложения.

Да се обърне внимание на статута на
Агенцията и категорията й администрация,
която е най-ниска в рамките на
Министерство
на
финансите.
При
възможност Министерство на финансите да
съдейства за кадрово и финансово
осигуряване дейностите на АИАП.

Създаване на:
Отдел “Секторни анализи и прогнози”
Отдел “Регионални анализи”
Отдел “Бюджетен сектор и социална
политика”
Отдел
“Предприсъединителни
и
стабилизационни програми”

Не са направени предложения.

Създаване на:
Национална миграционна служба за
провеждане на държавната политика в
областта на миграцията
Национално звено за контакт (по
Шенгенско споразумение)
Специализирана
структура
“Митническа полиция”
Създаване на нова структура по обща
координация в областта на културните
ценности и свързаното с това
увеличаване числеността на персонала
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