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На основание чл. 33, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация, Министерството на културата съгласува изпратените
проекти, като предлагаме:
В проекта на Постановление на Министерския съвет да бъде включен текст, както
следва:
§ …В Устройствения правилник на Министерството на културата (Обн., ДВ, бр.
98 от 2017 г., изм. и доп. бр. 80 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.В чл. 10, ал. 2 числото „147“ се заменя с числото „169“.
2. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
а) В ал. 2 след думите „централно управление и в“ се добавят думите
„териториални звена –“;
б) Алинея 3 се изменя така:
„(3) Регионалните инспекторати се създават във всеки един от регионите за
планиране от ниво 2 по смисъла на Закона за регионалното развитие, със седалища
съответно в:
1. гр. Враца - за Северозападен район;
2. гр. Велико Търново - за Северен централен район;
3. гр. Варна - за Североизточен район;
4. гр.Бургас - за Югоизточен район;
5. гр. Пловдив - за Южен централен;
6. гр. София - за Югозападен район.“
в) Алинея 4 се изменя така:
„(4) Правомощията на инспекторите в териториалните звена се осъществяват в
съответния регион за планиране по ал. 3, а по разпореждане на главния директор – и в
други региони.“
3. В приложението към чл. 10, ал. 3 се правят следните изменения:
а) В наименованието на приложението числото „147“ се заменя със „169“;

б) На ред „Специализирана администрация“ числото 89 се заменя със „111“;
в) На ред „Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
в т. ч.“ числото „18“ се заменя с „40“;
г) На ред „Централно управление“ числото „8“ се заменя с „16“;
д) На ред „регионални инспекторати“ числото „10“ се заменя с „24“.“
Мотиви за направеното предложение:
С промяната ще бъдат предприети необходимите действия за осигуряване на
административен капацитет за регионалните инспекторати по опазване на културното
наследство - териториални звена за извършване на контролна дейност по опазване на
културното наследство. Ръководителите на териториалните звена ще бъдат пряко
подчинени на Главния директор на Инспектората по опазване на културното наследство.
Промените са наложителни, с оглед необходимостта от осигуряване на
изпълнение на функции по Закона за културното наследство (по чл. 62, ал. 3, чл. 66, ал.
1, чл. 71, т. 2, чл. 72, чл. 73, чл. 75, чл. 83а, ал. 2, чл. 158а, чл. 192 от ЗКН и др.)
Съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗКН структурата, функциите и числеността в
централното управление и регионалните инспекторати се определят с устройствения
правилник на Министерството на културата, а минималните изисквания за заемането на
длъжностите "инспектор" - с Класификатора на длъжностите в администрацията.
Действащата организационна структура на Главна дирекция „Инспекторат за
опазване на културното наследство“ на Министерството на културата не е актуализирана
до настоящия момент съобразно натрупаната практика и обема на възлаганите задачи по
приложението на Закона за културното наследство.
Към настоящия момент със съществуващите 18 щатни бройки се осигурява
осъществяването на контролната дейност на територията на страната, като 10 щатни
бройки осигурявават конкролната дейност и други функции в закона, предвидени за
регионалните инспекторати.
Посочената щатна численост не позволява дейността на Главната дирекция ИОКН
да бъде организирана чрез създаване на регионални инспекторати в регионите за
планиране от ниво 2 по смисъла на Закона за регионалното развитие.
Необходимо е числеността на ГД ИОКН да се увеличи с 22 щатни бройки, за
сметка на числеността на предложени от МТСП администрации/ звена в изпълнение на
§ 16, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и

допълнение на Закона за администрацията (обн. ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 96
от 2015 г., доп., бр. 57 от 2016 г., изм., бр. 98 от 2016 г., изм., бр. 85 от 2017 г., доп., бр.
80 от 2018 г.).

