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ВЪВЕДЕНИЕ 
Обща характеристика  
Настоящият заключителен доклад представя извършената работа и 

постигнатите резултати от консултантския екип по проекта „Анализиране 
на възможностите за организиране на част от териториалните звена 
на централната изпълнителна власт в състава на областната 
администрация”. Проектът е част от мерките по Стратегическа цел 2, 
приоритет 1 на Програмата за изпълнение на Стратегията за 
децентрализация и е възложен в изпълнение на приетия с Решение № 1 от 
16 февруари на Съвета по децентрализация на държавното управление 
Индикативен финансов план за 2007 г. 
 

Цел на доклада 
Докладът цели като изясни ролята и мястото на областния управител 

като орган на изпълнителната власт на второ ниво и като направи преглед 
на функциите на териториалните структури, да даде възможни решения за 
структурирането на част от териториалните звена на централната 
изпълнителна власт в състава на областната администрация. 
 

Ограничения  
Всеки процес на децентрализация и деконцентрация е в много по-

голяма  степен политически, отколкото  технически проблем. 
Същевременно следва да се подчертае, че за да бъде една политика на 
децентрализация или деконцентрация успешна е необходимо тя да 
обхваща хармонично и последователно правомощия, административна 
структура, достатъчно на брой и професионално добре подготвени 
служители, в постоянен и систематичен диалог между министерствата, 
местните и регионални власти и структурите на гражданското общество. С 
това се цели да се постигне технически последователен и политически 
жизнеспособен модел на децентрализация и деконцентрация, съответстващ 
на икономическите, социалните, политическите и културни 
характеристики на страната и на нейните различни социални сектори, 
както и на фактическите условия, въз основа на които политиката и 
моделът ще бъдат формулирани и реализирани. 
 Съществува известно неразбиране за същностните различия между 
деконцентрацията и децентрализацията. Често се дават като пример за 
прилагане на децентрализация, някои мерки, които са всъщност 
инициативи за деконцентрация. Това объркване се среща доста често и се 
дължи на факта, че макар и различни като понятия, отнасящи се за отделни 
реалности в организацията на държавата, те имат някои общи точки. 
Тяхната връзка произтича не само от това, че и двете понятия се отнасят до 
процеси, които протичат в сферата на обществения сектор, но и от това, че 
двете политики в действителност се допълват.  Както показва опитът на 
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много страни, мерките по деконцентрацията често помагат да се открие 
пътят за провеждане на политика на децентрализация и когато последната 
вече се провежда и действието й все повече се задълбочава  и консолидира, 
възниква необходимост от нови мерки за постигане на още по-голяма 
степен на деконцентрация.  
 Ето защо, при разработването и прилагането на политика и модел на 
децентрализация е необходимо да се отдели необходимото внимание на 
деконцентрираните реалности, които характеризират различните области и 
институции на българския обществен сектор. Мерките за деконцентрация 
представляват първата стъпка към доближаване на държавата до хората, до 
реалностите на местно ниво. Това е вярно в още по-голяма степен тогава, 
когато властите на деконцентрираните институции, въпреки че зависят от 
централните органи на властта, наистина получат правомощия да вземат 
решения по колкото е възможно повече проблеми и в колкото е възможно 
повече области.  
 Необходимо и да се изясни как политиката на децентрализация ще 
бъде допълнена от настоящи или бъдещи мерки, целящи деконцентрация, 
за да се създаде обществен сектор, който да функционира съгласувано във 
всички територии на страната.  
Данните в доклада обхващат законодателството към 30 септември 2007г. 
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5. Спасов, Б. Изпълнителна власт, София, Сиела, 2001 
6. Балабанова, Хр. Власт и организация, Варна, Университетско 

издателство ВСУ “Черноризец Храбър”, 2001 
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8. Стоилов, Я. Държавната власт, София, Сиби, 2001 
9. Джилджов, А. “Териториалните звена – бялото петно в българската 

държавна администрация”, Списание “Публична администрация”, 
бр.3/2005 г. 
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1. Място и роля на областния управител като орган на власт 
 

1.1. Второто ниво на управление 
В системата на органите на власт второто ниво на управление е 

особено деликатна област, тъй като изисква решения, които да намерят 
разумния баланс между държавните и местните интереси. За 
възприемането на един или друг модел на второто ниво на управление в 
най-голяма степен влияят държавното устройството, административно-
териториалното устройство, историческите, социално-икономическите и 
културните специфики.  

Прехвърлянето на правомощия и ресурси за упражняването им  се 
осъществява чрез децентрализация или деконцентрация. 
Децентрализацията е процес на прехвърляне на правомощия и ресурси за 
тяхното упражняване от централните органи на изпълнителната власт към 
органите на местното самоуправление. 

Деконцентрацията представлява прехвърляне на правомощия и 
ресурси за тяхното упражняване от един централен орган на 
изпълнителната власт към териториални административни звена на негово 
подчинение. 

Като се има предвид, че второто ниво на управление е мястото, 
където се срещат държавните и местните интереси, от значение за 
функциите на органите от второто ниво, е както разпределението на 
правомощията между тях и централната изпълнителна власт, така и на 
правомощията между тях и местната власт.  

С оглед предмета на настоящия проект интерес представлява 
разпределението на правомощията между централната изпълнителна власт 
и органите от второто ниво на управление. Теоретично са възможни три 
варианта за типа и обхвата на функциите на органа на власт, който 
представлява второто ниво на управление: 

 Органът има функции по пряко ръководство и управление на 
всички държавни дейности в границите на административно-
териториалната единица. 

Този вариант представлява деконцентрация на изпълнителната власт 
в държавата, ако органът е в системата на изпълнителната власт, съответно 
– децентрализация, ако става въпрос за орган на местното самоуправление. 
При него в отношенията държавни-местни интереси, се дава превес на 
местните интереси.  Функциите са вертикални – по всички секторни 
политики, като прякото ръководство и контрол са инструментариума за 
отразяване спецификите на съответната териториална общност в рамките 
на общата държавна политика. 

 Органът има функции по общо ръководство, координация и 
контрол на териториалните звена на изпълнителната власт. 
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Тук в отношенията държавни-местни интереси превес имат 
държавните интереси. Те се изразяват именно чрез функциите по общо 
ръководство, координация и контрол, които са хоризонтални по своя 
характер. Може да се говори за частична деконцентрация на 
изпълнителната власт към второто ниво на управление, ако то включва 
органи в системата на изпълнителната власт. 

 Органът има функции по общо ръководство, координация и 
контрол на териториалните звена на изпълнителната власт, 
както и функции по пряко ръководство и управление на 
определени държавни дейности. 

Такъв вариант представлява съчетание между двата предходни 
модела. В него от ключово значение е определянето на държавните 
дейности, които ще бъдат възложени за пряко ръководство и управление 
от второто ниво. Функциите са както хоризонтални – общо ръководство, 
координация и контрол, така и вертикални – по отделни секторни 
политики. 
 

В България второто ниво на управление като част от изпълнителната 
власт, осъществявано от едноличен орган на власт, се създава с 
Търновската Конституция, като детайлната уредба се съдържа в Закона за 
областните директори и околийски началници от 1882г. В продължение на 
повече от един век политическите и съответстващите на тях правни 
решения за второто ниво на управление са най-разнообразни1, като с 
приемането на Конституцията от 1991г. се въвежда фигурата на областния 
управител като орган, който осъществява управлението на областта.  

 
1.2. Правомощия на областния управител по Конституция 
На областния управител като орган на власт е посветен чл.143 от 

Конституцията. Обстоятелството, че конституционният законодател се е 
занимал специално с този въпрос следва да се тълкува като израз на волята 
второто ниво на управление да бъде трайно уредено в системата на 
държавните органи. От анализа на чл.143 от Конституцията могат да бъдат 
направени следните констатации: 

 по отношение териториалната компетентност на областния 
управител 

Съгласно чл.143 от Конституцията, областният управител 
осъществява управлението на областта като административно-
териториална единица. Тази разпоредба, заедно с чл.142 от Конституцията, 
очертават териториалната компетентност на областния управител, както и 
                                                 
1 Закон за окръжните съвети, обн. ДВ, бр.118 от 1882г., Закон за окръжните съвети, обн., ДВ, бр.9 от 
1907г., Закон за окръжните съвети, обн. ДВ, бр.225 от 1925г., Закон за закриване на окръжните съвети, 
обн., ДВ, бр.74 от 1933г., Закон за народните съвети на депутатите на трудещите се, обн., Изв, бр.95 от 
1951г.,  
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неговото място като орган в териториалната организация на властта – на 
регионално равнище.  

 по отношение принадлежността на областния управител към 
изпълнителната власт 

Обстоятелството, че областният управител се назначава от 
Министерския съвет (чл.143, ал.2), както и основната му роля да осигурява 
провеждането на държавната политика в областта (чл.143, ал.3) определят 
неговата принадлежност към системата на органите на изпълнителната 
власт. 

 по отношение правомощията на областния управител 
За да се получи пълна картина на правомощията на областния 

управител чл.143 от Конституцията следва да се разглежда във връзка с чл. 
142. Подобна логическа обвързаност дава възможност административно-
териториалната единица област да бъде възприемана не само като 
пространствена рамка за компетентността на областния управител, а да 
бъде отчетен и нейния институционален аспект. В този смисъл 
провеждането на регионалната политика и осигуряването на 
съответствието между националните и местните интереси (чл.142 от 
Конституцията) несъмнено се включват в компетентността на областния 
управител, който осъществява управлението в областта (чл. 143, ал.1 от 
Конституцията). Към тях следва да се включи и осигуряване провеждането 
на държавната политика (чл.143,ал.3), което представлява специфична 
компетенция на областния управител във връзка с  осъществяването на 
държавното управление на територията на областта (чл.142). Конкретно 
правомощие на областния управител, посочено в чл. 143, ал.3, което е 
характерно само за органите на изпълнителната власт, е и осъществяването 
на административен контрол. По силата на чл.144 от Конституцията въз 
основа на изрична законова разпоредба, може да се предвиди правомощие 
на областния управител да осъществява  контрол за законосъобразност 
върху актовете на органите на местното самоуправление. 

В три сфери – национални интереси, законност и обществен ред, 
ролята на областния управител е определена чрез отговорност за тяхната 
защита. Именно по отношение на тях на законово ниво следва да се 
регламентират такива правомощия и институционални ресурси на 
областния управител, които да са релевантни на предвидената в 
Конституция отговорност. Несъмнено е, че отговорност на второто ниво в 
изпълнителната власт не би могла да бъде реализирана, ако всички 
компоненти на управлението на тези сфери – разработване на политики, 
финансови и организационни ресурси, ръководство и контрол са в първото 
– (централното) ниво на изпълнителната власт.  

Въз основа на този анализ на конституционните разпоредби за 
областния управител, би могло да се каже, че неговата роля се 
характеризира със: 
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- специфични (собствени) правомощия по отношение на: 
съответствието между националните и местните интереси 
регионалната политика 
осигуряване провеждането на държавната политика  
административния контрол 
контрола за законосъобразност върху актовете на органите на 
местното самоуправление 

- отговорност по отношение защитата на: 
националните интереси 
законността 
обществения ред 
 

1.3. Правомощия на областния управител по Закона за 
администрацията 
 Съобразно предмета на регулиране, очертан в чл.1, ал.2 от Закона за 
администрацията, на правомощията на областния управител е посветен 
чл.31.Йерархията на нормативните актове изисква те да представляват 
детайлизация на установената вече конституционна рамка. При една 
съпоставка между уредбата в Конституцията и в Закона за 
администрацията се очертава следната картина:  

 По отношение на регионалната политика чл.31, ал.1, т.2 
предвижда областният управител да организира разработването и 
изпълнението на областни стратегии и програми за регионално развитие 

 По отношение на съответствието между националните и 
местните интереси на областния управител е възложена координацията 
на взаимодействието между органите на изпълнителната власт и на 
техните администрации на територията на областта и местната власт 
(чл.31,ал.1,т.1), както и осъществяването на взаимодействие с органите на 
местното самоуправление и местната администрация (чл.31,ал.1,т.2). 

 По отношение на осигуряване провеждането на 
държавната политика в Закона за администрацията се съдържат най-
много разпоредби, съгласно които областният управител: 

- координира работата на органите на изпълнителната власт и на 
техните администрации на територията на областта (чл.31,ал.1,т.1) 

- осъществява връзка с териториалните звена на централната 
администрация на изпълнителната власт на територията на областта 
и контролира изпълнението на актовете и действията на 
ръководителите им (чл.31,ал.1,т.6) 

- координира и контролира дейността на териториалните звена на 
министерствата и на другите административни структури, които 
осъществяват административно обслужване (чл.31,ал.1,т.7) 
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- координира и контролира изпълнението на актовете и действията на 
ръководителите на териториалните звена на централната 
администрация на изпълнителната власт (чл.31,ал.1,т.8) 

 По отношение на административния контрол по силата на 
чл.31,ал.1,т.4 областният управител осъществява административен контрол 
по изпълнението на административните актове 

 По отношение на контрола за законосъобразност върху 
актовете на органите на местното самоуправление чл.31, ал.1, т.5 и 
чл.32, ал.2 от Закона за администрацията съдържат изискуемото от 
Конституцията изрично оправомощаване за осъществяването на такъв 
контрол – за законосъобразност актовете и действията на органите на 
местното самоуправление и местната администрация 

 По отношение на обществения ред, за чиято защита 
областният управител носи отговорност съгласно чл.143, ал.3 от 
Конституцията, в Закона за администрацията е предвидено той да 
организира и ръководи дейностите по защитата на населението, 
културните и материалните ценности, околната среда при бедствия и 
кризи, както и да  председателства съвета по сигурност и управление при 
кризи (чл.31,ал.1, т.9 и 10) 

С чл.31,ал.1,т.3 Законът за администрацията възлага на областния 
управител опазването и защитата на държавната собственост на 
територията на областта. За разлика от изброените по-горе функции, които 
са му възложени в качеството на орган на изпълнителната власт, и поради 
това са публичноправни, функциите по държавната собственост имат по-
скоро частноправен характер. Поради това те няма да бъдат по-нататък 
предмет на анализа.  
 

1.4. Правомощия на областния управител по специални закони и 
подзаконови нормативни актове 

В почти всички специални закони, регламентиращи органи и 
администрации в секторните политики, се съдържат правомощия и на 
областния управител (Вж. Приложение №1).  

Тези правомощия, както правомощията на всеки друг орган на власт, 
могат да бъдат класифицирани съобразно принадлежността им към 
основните фази на  държавното управление, разглеждано като процес – 
разработване на политики, координация, изпълнение и контрол. За целите 
на проекта този подход дава възможност да се проследи доколко 
предвидените в специалните закони правомощия на областния управител 
съответстват на мястото и ролята на областния управител като орган във 
второто ниво на изпълнителната власт с обща компетентност. Тяхното 
графично представяне е дадено в следващите таблици: 
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Секторна политика Характеристика на правомощието по секторни 
политки 

Област на секторната 
политика 

Разработване Координация
Съгласуване 

Изпълнение Контрол 

ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА И 
ФИНАНСОВ КОНТРОЛ 

    

ЕНЕРГЕТИКА     
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ     

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ     
ЗЕМЕДЕЛИЕ     

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ     
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА 

ДЕЙНОСТ 
    

ТЮТЮН И ТЮТЮНЕВИ 
ИЗДЕЛИЯ 

    

ГОРИ     
ИКОНОМИКА     

ТУРИЗЪМ     
ИНВЕСТИЦИИ     
ЗАНАЯТИ     

 
 
 

Секторна политика Характеристика на правомощието по секторни 
политки 

Секторна политика 
Област на секторната 

политика 

Разработване Координация
Съгласуване 

Изпълнение Контрол 

КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ     
КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ     

СПОРТ     
ОКОЛНА СРЕДА     

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ     
ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА     

ВОДИ     
ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ     

БИОЛОГОЧИНО 
РАЗНООБРАЗИЕ 

    

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА 

    

ОТБРАНА     
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Секторна политика Характеристика на правомощието по секторни 

политки 
Секторна политика 
Област на секторната 

политика 

Разработване Координация
Съгласуване 

Изпълнение Контрол 

ПРАВОСЪДИЕ И 
ВЪТРЕШНИ РАБОТИ 

    

ОБЩЕСТВЕН РЕД     
ПРАВОСЪДИЕ     

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ     
ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ     

ГРАНИЧНИ КОНТРОЛНО-
ПРОПУСКАТЕЛНИ 

ПУНКТОВЕ 

    

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ     
РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА     

АДМИНИСТРАТИВНО- 
ТЕРИТОРИАЛНО 
УСТРОЙСТВО 

    

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ     
УСТРОЙСТВО НА 
ТЕРИТОРИЯТА 

    

МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ     
 
 

Секторна политика Характеристика на правомощието по секторни 
политки 

Секторна политика 
Област на секторната 

политика 

Разработване Координация
Съгласуване 

Изпълнение Контрол 

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И 
ЗАЕТОСТ 

    

ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С 
УВРЕЖДАНИЯ 

    

ЕТНИЧЕСКИ И 
ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ 

    

ЗАЕТОСТ     
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И 
ИНФОРМАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ 

    

ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА     
АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ     
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ     

БЕЗОПАСТНОСТ НА 
ДВИЖЕНИЕТО 

    

 
 

В секторните политики “Здравеопазване” и “Телекомуникации и 
информационни технологии” специалното законодателство не предвижда 
правомощия на областния управител. 
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Правомощия на областния управител на всички етапи при 
осъществяването на държавното управление има в секторна политика 
“Правосъдие и вътрешни работи” – област “Гранични-контролно-
пропускателни пунктове”. 

Липсват правомощия на областния управител по участие в 
разработване на политики в секторните политики: “Земеделие” – с 
изключение на област “Тютюн и тютюневи изделия”, “Икономика” – в 
област “Занаяти”, “Култура и образование”, “Околна среда”, “Отбрана”, 
“Правосъдие и вътрешни работи” – в областите “Обществен ред”, 
“Правосъдие” и “Гражданска регистрация”, “Регионална политика” – в 
областите “Административно-териториално устройство” и “Устройство на 
територията”, и “Транспортна политика”. 

Не са предвидени правомощия по координация в секторните 
политики: “Здравеопазване”, “Земеделие” –  област “Тютюн и тютюневи 
изделия”, “Икономика” – в области “Занаяти”, “Култура и образование” – 
област “Спорт”, “Околна среда” – област “Подземни богатства”, 
“Отбрана”, “Правосъдие и вътрешни работи” – в областите “Обществен 
ред”, “Правосъдие” и “Гражданска регистрация”, “Регионална политика” – 
в областите “Административно-териториално устройство”, “Социална 
политика и заетост” – област “Интеграция на хора с увреждания” и 
“Транспортна политика” – област “Автомобилен транспорт”. 

Най-много правомощия на областните управители – в 25 области на 
секторни политики са свързани с осъществяването на административна 
дейност по тяхното изпълнение. Следват правомощията по координация и 
контрол – в 23 области на секторни политики. На трето място са 
правомощия, свързани с осъществяването на административен контрол – 
13 и на последно място са правомощията, свързани с разработване на 
политики – в 11 области на секторни политики. 
   

1.5. Изводи 
 Конституционните разпоредби очертават пет области на 
специфични правомощия на областния управител: 
регионална политика 
съответствие между националните и местните интереси 
осигуряване провеждането на държавната политика  
административен контрол 
контрол за законосъобразност върху актовете на органите на 
местното самоуправление 

 В областите на националната сигурност, законността и 
обществения ред акцентът е върху отговорностите, а не върху 
правомощията. Това поставя въпроса за намирането механизми 
– властови, финансови и организационни, които да са 
адекватни на тази отговорност. 
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 Разпоредбите от Конституцията характеризират областния 
управител като орган за реализиране на хоризонтални 
политики. Това не изключва възможността неговите 
правомощия да навлязат и в изпълнението на политики, които 
оказват въздействие върху всички секторни политики.  

 Законът за администрацията, макар и обстоятелствено да 
регламентира функциите на областния управител, не дава 
отговор на въпроса с какви инструменти ще се реализират те. 

 Разпоредбите на чл.31, ал.1, т.9 и 10 от Закона за 
администрацията са опит отговорността на областния 
управител по защитата на обществения ред да бъде обвързана с 
негови правомощия. В същото време областният управител не 
притежава възможности за реализиране на тези правомощия и 
отговорности. Добре би било да се обсъди възможността, 
областният управител да издава наредба за обществения ред на 
територията на областта. 

  Характеристиката на областният управител като орган с обща 
компетентност неминуемо води до определяне на многобройни 
правомощия в специални закони. Това естествено затруднява 
неговата работа и дейността на областната администрация. 

 Превесът на правомощията, свързани с координация по 
секторни политики, съответства на мястото и ролята на 
областния управител.  

 Липсата на правомощия в цели сектори не създава гаранции за 
изпълнение на ключовата роля на областния управител да 
съчетава националните и местните интереси. Основно 
секторите, които не могат да бъдат ограничени в рамките на 
една община трябва да бъдат във фокуса за увеличаване на 
правомощията на областния управител. В областта на 
развитието на транспортната инфраструктура, околната среда, 
областният управител може да даде принос при отчитане на 
националните и местните интереси. 
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2. Нормативна уредба за функциите на териториалните 
структури на централната власт 
 

2.1. Обща характеристика на териториалните структури 
Информацията за изследваните параметри на териториалните 

структури е дадена в Приложение №2.  
 

2.1.1. Статут на териториалните структури 
С оглед стриктно юридическото съдържание на термина статут, 

териториалните структури могат да се разделят на две групи: 
 териториални юридически лица 

Териториалните юридически лица са създадени с нормативен акт 
териториални структури, на които изрично е признато качеството 
юридическо лице. Те имат своя юридическа и финансова самостоятелност. 
В тази група се включват 9 вида териториални структури. Техните 
ръководители имат статут на органи на изпълнителната власт. Те имат 
самостоятелни правомощия по управлението на персонала. 

 териториални звена 
Териториалните звена са създадени в състава на главни дирекции в 

централни администрации на изпълнителната власт – министерства, 
държавни агенции, агенции, изпълнителни агенции и други 
администрации, които имат функции във връзка с осъществяването на 
изпълнителната власт. Техните ръководители не са със статут на органи на 
изпълнителната власт и нямат самостоятелни правомощия по 
управлението на персонала. Преобладаващата част от териториалните 
структури имат статут на териториални звена. 

От административно-организационна гледна точка, териториалните 
звена следва да имат различен статут в зависимост от йерархичното място, 
което заемат. Този статут следва да е в рамките на видовете вътрешни 
административни звена, посочени в чл. 4 от Закона за администрацията – 
дирекции, отдели, сектори, освен ако друго не е предвидено по силата на 
специален закон. При прегледа на нормативната уредба може да се 
направи извод, че не винаги намиращите се на едно и също йерархично 
място в национален мащаб териториални звена, имат едно и също 
наименование. Това създава затруднения при установяването на нивата по 
хоризонтала, което вероятно има и практическия ефект да пречи на 
добрата координация, поради неизяснените йерархически връзки между 
различните териториални звена. Преобладаващият брой (34 от общо 73) 
териториални звена – са с най-различни наименования – звена, служби, 
поделения, управления. 24 от териториалните звена са дирекции, а 4 – 
отдели.   
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2.1.2. Видове централни органи на изпълнителната власт, които 
имат териториални структури 

Направеният преглед на нормативната уредба показа, че 
териториални структури съществуват към всички видове централни органи 
на изпълнителната власт, които са посочени в чл.19, ал.2 и ал.4 от Закона 
за администрацията. Единственото изключение е Министерският съвет, 
към който съвсем естествено с оглед на неговите правомощия, няма 
териториални структури.   

Идентифицираните в рамките на проекта 82 вида териториални 
структури са създадени към различни органи на централната изпълнителна 
власт, а именно: 

 15 вида териториални структури са към министри 
 24 вида териториални структури са към председатели на 
държавни агенции или към председатели на агенции 

 4 вида териториални структури са към държавни комисии или 
комисии 

 16 вида териториални структури са към изпълнителни 
директори на изпълнителни агенции 

 21 вида териториални структури са към ръководители на 
администрации, които имат функции във връзка с 
осъществяването на изпълнителната власт (напр. Национална 
ветеринарномедицинска служба, Държавен Фонд “Земеделие”, 
Специална куриерска служба и др.) 
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Тези данни показват, че преобладаващият брой видове териториални 

структури се създават към органи от по-ниските нива на централната 
изпълнителна власт – изпълнителни директори на изпълнителни агенции и    
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ръководители на администрации, които имат функции във връзка с 
осъществяването на изпълнителната власт. Това отразява принципно 
правилната тенденция териториалните структури, които целят 
приближаване на управлението до гражданите, да са ангажирани най-вече 
в дейности, свързани с предоставяне на публични услуги.  

От друга страна би могло да се говори за наличие на 
многостепенност на административната структура и липса на реални 
възможности за вземане на решения на по-ниското ниво. Това по същество 
представлява близост на услугата и отдалеченост  по отношение на 
възможността да се вземат самостоятелни решения с оглед на 
възникналите житейски ситуации на териториите.Този показател е важен 
по отношение на правомощията за провеждане на секторната политика на 
териториално ниво, комуникацията, правата и обратната връзка между 
деконцентрираните структури и органа на изпълнителната власт, 
отговорен за изпълнението на секторната политика. В тази връзка 
териториалните структури биха могли да се класифицират в следните 
групи: 

 пряка подчиненост – пряко подчинени на министър – каквито 
са случаите с териториалните юридически лица 

 двустепенна подчиненост – министър – главен директор на 
главна дирекция.  

 тристепенна подчиненост – министър-изпълнителен директор-
главен директор на главна дирекция. Такава е и подчинеността 
в агенции и държавни агенции, които имат главни дирекции с 
териториални звена 

 
2.1.3. Териториален обхват на дейността на териториалните 

структури 
Териториалният обхват на дейността на териториалните структури е 

изключително разнообразен. Заслужава да се отбележи, че прегледа на 
нормативната уредба показва, че за 13 вида териториални структури (от 
общо 82) липсва нормативно определен териториален обхват – напр. 
Регионалните дирекции в Агенцията за държавни вземания, Регионалните 
отдели в Главна дирекция “Метрологичен надзор” в Държавната агенция 
за метрологичен и технически надзор, Регионални отдели в Главна 
дирекция “Надзор на пазара” в Държавната агенция за метрологичен и 
технически надзор, Регионални отдели в Главна дирекция “Контрол на 
качеството на течните горива” в Държавната агенция за метрологичен и 
технически надзор и др. В съответните нормативни актове само е 
посочено, че той се определя от съответния орган на изпълнителната власт. 
Тази постановка е в разрез с принципите на прозрачност и достъпност в 
административната дейност и безспорно затруднява лицата, на които се  
налага да контактуват с тези структури. 
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Преобладаващият подход, който е възприет за териториалния обхват 
( в 21 от 82 вида териториални звена) е той да е в границите на областта 
като административно-териториална единица. На следващо място са 
видовете териториални структури, при които територията на страната е 
разделена на 6. При 4 вида териториални структури териториалният обхват 
е 1/5 от територията на страната.  

В някои случаи териториалните структури имат обхват на дейността  
територията на две или повече области или ограничен обхват, съобразно 
спецификата на дейността (напр. Дирекциите “Национален парк” към 
Министерството на околната среда и водите, регионалните структури на 
Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”, 
Басейновите дирекции).  

Допълнителна неяснота относно териториалния обхват внасят 
наименованията на териториалните звена. Напр. съществуват звена, чието 
наименование е само дирекция, както и такива които са областни 
дирекции, териториални дирекции или регионални дирекции. Дори когато 
териториалният им обхват е един и същ – в рамките на административно-
териториалната единица област, наименованията им са различни – 
Дирекции “Гражданска защита”, Областни дирекции “Пожарна 
безопасност и защита на населението”, Регионални дирекции за строителен 
контрол. 

Всички териториални звена в секторите “Здравеопазване” и 
“Образование” имат териториален обхват, съответстващ на областното 
деление и със седалища в областните градове. Със седалища в областните 
центрове и териториален обхват на дейността – съответната област са и 
териториалните звена на Националния статистически институт, Главно 
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управление на архивите, областните дирекции “Земеделие и гори”, 
регионалните ветеринарномедицински служби, областните дирекции към 
Държавен фонд “Земеделие” – “Национални схеми”, и Държавен фонд 
“Земеделие” – Агенция САПАРД, областните дирекции към Държавен 
фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция, териториалните звена на 
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, 
областните дирекции “Пожарна безопасност и защита на населението”, 
областните дирекции “Полиция”, регионалните управления “Сигурност” в 
Национална служба “Сигурност”, дирекциите “Гражданска защита”, 
териториалните звена на главна дирекция „ГРАО”, дирекциите “Служба по 
геодезия, картография и кадастър”, регионалните дирекции за национален 
строителен контрол, регионалните дирекции за социално подпомагане, 
дирекциите “Областна инспекция по труда”. Тази ясна конструкция, при 
която обхвата на дейност на териториалните звена на централната 
администрация, съвпада с границите на съответната област допринася за 
подобряване на координацията между тях, разпределянето на 
отговорностите и способства за подобряването на отчетността. При така 
създадените териториални звена логически и по естествен път, може да се 
реализира организирането им в състава на областната администрация. Това 
естествено не може да се извърши механично и необвързано с основната 
роля на областния управител, съгласно действащото законодателство. 
Всяка механика би довела до разкъсване на изградени и работещи 
формални и неформални връзки и работни взаимоотношения. Това само по 
себе си е голям риск и без предварителна подготовка – подготвен план за 
промяна, повишени изисквания и компетентност на областния управител и 
неговите заместници и мотивиране на служителите, може да доведе до 
спиране на системите, затруднения при обслужването и в крайна сметка до 
неудовлетвореност на гражданите от работата на администрацията.  
 
 

2.2. Функции на териториалните структури  
2.2.1. Нормативна уредба на функциите на териториалните 

структури 
Прегледът на нормативната уредба на функциите на териториалните 

структури, направен в Приложение № 2, показва голямо разнообразие от 
нормативни актове, с които се урежда функционалната компетентност на 
тези структури. Функциите на най-голям брой териториални структури – 
60, са уредени само в устройствен правилник. В зависимост от конкретния 
статут, това е устройствен правилник на администрацията – министерство, 
държавна агенция, агенция, изпълнителна агенция, държавна комисия, , в 
чийто състав са териториалните звена. За 7 териториални структури е 
избран подходът функциите да са описани само в закон – напр. 
териториалните дирекции на НАП, Регионалните управления “Сигурност”, 
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Регионалните структури – летищна администрация. Също в 7 
териториални структури регламентацията на функциите е дадена както в 
закон, така и в устройствен правилник – напр. Регионалните центрове по 
здравеопазване, Регионалните инспекции за опазване и контрол на 
общественото здраве. 5 териториални структури имат специални 
правилници за устройството и дейността. 

Би могло да се обобщи, че видът на нормативния акт – закон или 
правилник, в който са описани функциите на териториалните структури 
зависи главно от два фактора - вид на дейността и статут на структурата. 
При статут на юридическо лице, както и когато дейността е свързана със 
значителен обществен интерес и основни права на гражданите, уредбата е 
в закон. Когато териториалната структура е в състава на главна дирекция, 
регламентацията е в устройствения правилник на съответната 
администрация. В нито един от тези актове, които уреждат структурата и 
организацията на дейността на съответната администрация, не е уредена 
организацията на дейността между областната администрация и 
териториалните звена на централната администрация. Това би 
способствало за ясната регламентация по отношение на координацията и 
контрола по законосъобразност на територията на областта от страна на 
областния управител. 
 

2.2.2. Функции на териториалните структури по секторни 
политики 

Разпределението на териториалните структури, чиято дейност е 
свързана с отделни секторни политики показва пъстра картина. Най-много 
видове териториални структури – 27, има в сектор “Земеделие”. 
Ситуацията там е много сложна, тъй като тези звена са в състава на 
различни като йерархическо ниво администрации на централната 
изпълнителна власт – 2 вида структури са подчинени на Министерството 
на земеделието и продоволствието, 5 – на агенции 7 – на изпълнителни 
агенции и 13 – на други администрации, които имат функции във връзка с 
осъществяването на изпълнителната власт. В секторна политика 
“Правосъдие и вътрешни работи” има 15 вида териториални структури, от 
които 8 са подчинени на министерство, 5 – на държавни агенции или 
агенции и 2 – на други администрации, които имат функции във връзка с 
осъществяването на изпълнителната власт. На следващо място по брой 
видове териториални структури е секторна политика “Икономика” – 9 вида 
териториални структури. Подчинеността при тях също е разнородна – 4 са 
подчинени на държавна агенция, 2 – на изпълнителни агенции, 1 – на 
комисия и 2 – на други администрации, които имат функции във връзка с 
осъществяването на изпълнителната власт.Следват секторните политики 
“Социална политика и заетост” и “Транспорт” – с по 6 вида териториални 
структури и “Регионална политика” – с 5 вида териториални структури.  
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Наименованията, броя на звената и подчинеността на териториалните 
структури са дадени в Приложение № 2. 
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2.2.3. Типове функции на териториалните структури 
Поради обстоятелството, че териториални структури има във всички 

секторни политики, разнообразието на конкретните функции е 
изключително голямо. Нормативната уредба на функциите се съдържа в 
множество нормативни актове от различен ранг и се характеризира с 
различна степен на подробност и систематизираност. Поради това 
детайлното разглеждане на функциите на всички териториални звена само 
по себе си представлява самостоятелна експертна задача.  

Разработващият екип смята, че за целите на настоящия проект от 
значение би бил опитът да се изведат пред скоби няколко устойчиви 
характеристики на изпълняваните от териториалните структури функции, 
за да може на тази основа да се прецени кои  от тях е подходящо да се 
включат в областната администрация. Един анализ на функциите на 
териториалните структури според принадлежността на изпълняваните от 
териториалните структури функции към основните елементи на 
държавното управление – разработване на политики, координация, 
изпълнение, контрол може да очертае някои тенденции. Функциите на 
почти всички териториални администрации имат разнороден характер, 
така че в чист вид не се среща изпълнението на функции само в една от 
елементите на държавното управление.  
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Най-масовият случай – 40 териториални администрации имат 
функции, свързани с изпълнение или прилагане на законодателство(напр. 
регионалните дирекции в Агенцията за държавни вземания, регионалните 
дирекции в ИА”Борба с градушките”, териториалните държавни архиви и 
др.). В 23 от териториалните структури има комбинация от функции по 
изпълнение и контролни функции ( напр. регионални отдели в Главна 
дирекция “Мерки и измервателни уреди” в Български институт по 
метрология, териториални звена в Главна дирекция “Контрол по правата 
на детето” в Държавна агенция за закрила на детето и др.). При 14 
териториални структури основният акцент е осъществяването на контрол 
(напр. териториалните звена в Главна дирекция “Рибарство, аквакултури и 
контрол” в ИА по рибарство и аквакултури, регионални 
ветеринарномедицински служби, регионални разплащателни агенции към 
Държавен фонд “Земеделие” – Агенция САПАРД, отдел “Европейско 
финансиране” и др.). По-редки са случаите (3 териториални 
администрации), в които има засилена функция по координация, съчетана 
с изпълнение и контрол – Регионален център по здравеопазване, 
Регионален инспекторат по образованието и Регионална инспекция по 
околната среда и водите. В 2 случая – Дирекции “Регионална служба по 
заетостта” и Регионални дирекции за социално подпомагане са налице 
функции по координация, съчетани с функции по изпълнение. 
Териториални звена принципно се създават за изпълнение на 
законодателство и политики. Нелогично е да се смята, че на териториално 
ниво могат да се формулират политики, поради ограничения обхват на 
въздействие. Очакванията и международната практика показват, че това е 
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нивото на анализа на въздействието на прилаганите секторни политики и 
законодателство. 
 
 

2.3. Изводи 
 Териториалните структури са два основни вида – териториални 
юридически лица и териториални звена 

 Териториални звена, които се намират на едно йерархично 
място в национален мащаб, нямат едно и също наименование, 
което да показва мястото им в административната йерархия 

 Териториални структури съществуват към всички видове 
централни органи на изпълнителната власт, с изключение на 
Министерския съвет 

 Преобладаващият брой териториални структури са създадени 
към изпълнителни директори на изпълнителни агенции и към 
ръководители на администрации, които имат функции във 
връзка с осъществяването на изпълнителната власт 

 Различават се териториални структури, които са с пряка, 
косвена, двустепенна и тристепенна подчиненост спрямо 
централен орган на власт, който отговаря за секторна политика 

 Съществуват редица териториални структури, чийто 
териториален обхват не е определен с нормативен акт 

 Териториалният обхват на териториалните структури е най-
различен и зависи главно от предмета на тяхната дейност. Най-
много структури са на принципа на областното деление 

 Видът на нормативния акт – закон или правилник, в който са 
описани функциите на териториалните структури зависи 
главно от вида на тяхната дейност и от статута им.  

 Броят на видовете териториални звена по секторни политики е 
различен. Най-много са те в секторна политика “Земеделие”. 

 Териториалните структури са ангажирани с много разнородни 
функции, като най-голям брой структури са ангажирани с 
функции по изпълнение на държавни дейности. 
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3. Предложения за включване в структурата на областната 
администрация на териториални звена 
 

3.1. Критерии за определяне на териториални звена, които могат 
да бъдат включени в структурата на областната администрация 
 Трябва да се отбележи, че подходът при структурирането на 
териториалните структури на централната изпълнителна власт може да 
бъде различен с оглед на протичащите процеси на децентрализация в 
България. През 2006 година, правителството прие Стратегия за 
децентрализация на държавното управление и Програма за нейното 
реализиране. В нея са заложени редица мерки по изследване на 
възможностите за въвеждане на второ ниво на самоуправление. В 
зависимост от резултатите от тези проучвания и съответните политически 
решения със съпътстващите ги законодателни мерки, подходите могат да 
бъдат към деконцентрация или  към децентрализация. И в двата случая се 
касае за продължаване и задълбочаване на административната реформа 
към териториалната администрация. В първия случай, при който имаме 
прехвърляне на звена в състава на областната администрация се касае за 
продължаване и задълбочаване на административната реформа в посока 
на деконцентрация и по-добра координация. Във втория случай, при 
създаване на второ ниво на самоуправление се касае за децентрализация. 
 Съобразно възложената с проекта задача, при формулирането на 
предложения за преминаване на териториални звена в състава на 
областната администрация, екипът е изхождал от съществуващата сега 
конституционна и законодателна уредба на правомощията на областния 
управител. 

Всяко прехвърляне на правомощия и на ресурси за тяхното 
упражняване следва да се извършва в съответствие с принципите на: 

 субсидиарност 
 баланс между административните функции и финансовите 
ресурси   

  ефикасност и ефективност на публичните услуги  
  публичност и прозрачност в дейността.  

Както беше посочено при анализа на ролята на областния управител 
като орган на изпълнителната власт, тя е по-скоро хоризонтална и като 
инструментариум за реализирането й в законодателството се предвиждат 
главно правомощия по координация. Същевременно съществуват няколко 
области, които могат да очертаят една “запазена територия” за областните 
управители: 

 планиране на регионалното развитие 
  обществения ред в контекста му на защита на населението, 
културните и материалните ценности, околната среда при 
бедствия и кризи 
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 опазването и защитата на държавната собственост. 
Изпълнението на задачите в тези три области трудно може да бъде 

постигнато само чрез механизмите на координацията. Реализирането на 
правомощията на областния управител предполагат той да бъде 
подпомаган от администрация, която да притежава необходимия капацитет 
в тези области.  

Въз основа на посочените принципи и на установените специални 
компетенции на областния управител, консултанският екип се спря на 
следните критерии за определяне на териториални структури, които могат 
да преминат в областната администрация: 

 наличие на собствена компетентност на областния управител 
в определен сектор 

 връзка между правомощия на областния управител и 
функциите на териториални звена на централната 
администрация 

 техническа и реалистична възможност за осигуряване на 
вливането на териториални звена в администрацията на 
областния управител, предвид съотношение в числеността и 
механизми за извършване на трансформацията  

 
3.2. Връзка между правомощията на областния управител и 

функциите на териториалните структури 
Въз основа на групирането на териториалните структури по секторни 

политики и изследването на техните функции, както и идентифицираните 
основни области, в които областния управител има правомощия, може да 
бъде установено следното: 

 В областта на регионалната политика, която е хоризонтална 
политика, всички териториални структури по отделните 
секторни политики имат важно значение за дейността на 
областния управител. От ключово важно значение, което 
предполага по-тясна организационна обвързаност, са 
функциите на териториалните звена на централната 
администрация, които изпълняват задачи, свързани с 
регионалното развитие - Териториални звена на Главна 
дирекция "Програмиране на регионалното развитие" , 
Териториални звена в Главна дирекция "Водоснабдителни и 
канализационни услуги" , Дирекции "Служба по геодезия, 
картография и кадастър" Регионални дирекции за национален 
строителен контрол в Главна дирекция "Координация, 
оперативна дейност и контрол" Териториални звена на главна 
дирекция „ГРАО”. 

 В областта на провеждането на държавната политика на 
територията на областта всички териториални структури на 
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централната власт, изпълнявайки функции в определени 
секторни политики, имат важно значение за функциите на 
областния управител. Доколкото превръщането на областния 
управител в орган с всестранна специална компетентност е 
практически невъзможно, взаимодействието му с 
териториалните звена при провеждането на държавната 
политика в областта следва да се извършва по-скоро чрез 
различни инструменти на координация и контрол. Те и сега са 
нормативно уредени – напр. различни формати на 
консултативни съвети, предоставяне на информация и 
документи за дейността на териториалните структури, 
координация и контрол върху осъществяваното от тях 
административно обслужване. Що се отнася до контрола, 
обаче, законодателната уредба е твърде лаконична и по 
същество липсват надеждни инструменти за реализирането на 
тези функции на областния управител.  

 По аналогичен начин стоят връзките в сферата на 
националните интереси, които следва да се разглеждат във 
възможно най-широкия им смисъл, а не само с сектора на 
националната сигурност. 

 В областта на обществения ред, в която Конституцията 
акцентира върху отговорностите на областния управител, 
териториалните структури могат да бъдат категоризирани в 
три групи в зависимост от степента на важност на техните 
функции за изпълнението ангажиментите на областния 
управител. Като изхождаме от разбирането за обществен ред в 
по-тесния му смисъл - защита на населението, културните и 
материалните ценности, околната среда при бедствия и кризи 
ключово важни са функциите, изпълнявани от част от 
териториални структури в секторна политика “Правосъдие и 
вътрешни работи” - Областни дирекции "Пожарна безопасност 
и защита на населението" в Национална служба "Пожарна 
безопасност и защита на населението", Дирекции "Гражданска 
защита", в Главна дирекция "Национална служба "Гражданска 
защита” Териториални дирекции в Главна дирекция 
"Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси". 
С важно значение са и функциите на териториалните 
структури в секторни политики “Здравеопазване” – 
Регионални центрове по здравеопазване и Регионални 
инспекции за опазване и контрол на общественото здраве и 
“Околна среда” – Регионални инспекции по околната среда и 
водите. Взаимоотношенията с тях следва да се развиват чрез 
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подобряване на координацията, тъй като те изпълняват  и 
други функции, излизащи извън контекста на обществения ред. 
Функциите на териториалните структури в другите секторни 
политики нямат пряко въздействие върху правомощията на 
областния управител във връзка с обществения ред. 

 Изпълнението на правомощията на областния управител по 
опазването и защитата на държавната собственост се 
осигуряват от неговата собствена администрация. Ключово 
важна е връзката само с регионалната политика на национално 
ниво и по специално с Дирекции "Служба по геодезия, 
картография и кадастър" в Агенцията по геодезия, картография 
и кадастър и дирекция “Национален строителен контрол”. 

 Правомощията на областния управител, свързани със 
законността, в контекста на упражняването на контрол за 
законосъобразност на актовете на други органи, също са израз 
на негова собствена компетентност и се подпомагат от 
областната администрация.  

Посочените взаимни връзки между правомощията на областния 
управител и функциите на териториалните структури, могат да бъдат 
илюстрирани със следната таблица:  
 

Области на правомощия на областния управител Териториални 
звена по секторни 

политики Регионална 
политика 

Провеждане 
на 

държавната 
политика 
на областно 

ниво 

Национални 
интереси 

Обществен 
ред 

Опазване и 
защита на 
държавната 
собственост 

Законност 

Данъчна и 
финансова 
политика 

      

Здравеопазване       
Земеделие       
Икономика       
Култура и 
образование 

      

Околна среда       
Отбрана       
Правосъдие и 
вътрешни работи 

      

Регионална 
политика 

      

Социална 
политика 

      

Телекомуникации       
Транспорт       
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функциите на териториалните структури имат ключово важно значение за изпълнение 
функциите на областния управител, необходима максимална обвързаност 
 
функциите на териториалните структури имат много важно значение за изпълнение 
функциите на областния управител, необходима е координация 
 
функциите на териториалните структури имат важно значение за изпълнение 
функциите на областния управител 
 
функциите та териториалните структури не влияят пряко върху изпълнението на 
функциите на областния управител 
 
 
3.3. Териториални звена, които могат да бъдат включени в 
структурата на областната администрация 

Преди всичко е необходимо да се подчертае, че функциите по  
разработване на политиките в сферите на дейност на посочените по-долу 
териториални структури следва да продължат да се изпълняват от 
дирекции в съответните администрации на централно ниво.  
При съобразяване с посочените по-горе принципи и критерии и изяснените 
връзки между правомощията на областния управител и функциите на 
териториалните структури, разработващият екип счита, че към областната 
администрация могат да  преминат: 

 Областните дирекции “Пожарна безопасност и защита на 
населението” на Национална служба “Пожарна безопасност и 
защита на населението” на МВР.  

Основната цел на тези дирекции е осигуряването на безопасност и 
защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи. В 
изпълнение на тази цел те извършват пожарогасителна и аварийно-
спасителна дейност, държавен противопожарен контрол, превантивна, 
научно-приложна и експертна дейност.  

Чрез преминаването на областните дирекции “Пожарна безопасност 
и защита на населението” в областната администрация ще се гарантира с 
реални правомощия и реални структури отговорността на областния 
управител по защита на обществения ред.  

 Дирекции “Гражданска защита” в Главна дирекция 
“Национална служба “Гражданска защита” в Министерството 
на държавната политика при бедствия и аварии  

Основната цел на дирекциите "Гражданска защита" е осигуряване 
защитата при бедствия, на територията на съответната област. Освен 
функциите по защита на населението на територията на съответната 
област, дирекциите осъществяват редица специфични функции свързани с 
разработването на областни планове за провеждане на спасителни и 
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неотложни аварийно-възстановителни работи, разработването на 
общинските и областни планове за защита при бедствия, оказване на 
методическа и експертна помощ по обучение на населението. Дирекциите 
„Гражданска защита” приемат и оценяват информацията за настъпили 
бедствия, уведомяват органите на изпълнителната власт и организират 
поддръжката, обслужването и ремонта на защитните съоръжения. 

Принципът на субсидиарност и практиката при действия в ситуация 
на бедствия, показват, че областната администрация не може да бъде 
изолирана организационно от структурите, които пряко изпълняват 
дейности в тази сфера. На общата отговорност на областния управител по 
защита на населението, културните и материалните ценности, околната 
среда при бедствия и кризи трябва да съответстват институционални 
механизми за пряко ръководство, а не само функции по координация. 

 Териториални звена – служби по геодезия, картография и 
кадастър в Агенцията по геодезия, картография и  кадастър  

 Службите по геодезия, картография и кадастър осъществяват 
дейностите по геодезия, картография и кадастър за определените им 
райони от територията на страната и съхраняват предоставените им 
първични материали и данни от геодезическите измервания. Те приемат, 
съхраняват и контролират материалите и данните, предоставени от 
общините, министерствата и другите ведомства, както и кадастралната и 
специализираните карти, кадастралните регистри, оцифрените кадастрални 
планове и всички свързани с тях геодезични дейности. Службите по 
кадастъра освен това поддържат база с геодезични, картографски и 
геоинформационни данни, които поддържат в актуално състояние, чрез 
установяването на промени, непълноти и грешки в одобрените 
кадастрални карти. Службите по кадастъра предоставят на физическите 
или юридически лица информация и услуги по определен ред. 
 Службите по кадастъра осъществяват изключително само функции 
по изпълнение и предоставяне на услуги, които са свързани с недвижимите 
имоти и поради това няма никаква причина те да са организационно 
обособени в агенция, а не да се ситуират във второто ниво на управление.  

 Регионални дирекции за национален строителен контрол в 
Главна дирекция “Координация, оперативна дейност и контрол 
в Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК).  

Регионалните дирекции за национален строителен контрол 
проверяват строежи и строителни площадки и констатират допуснати 
нарушения при разрешаване и изпълнение на строежите. При констатиране 
на нарушения РДНСК съставя констативни актове и протоколи със 
заключение за издаване на заповеди за премахване на незаконни строежи, 
констативни актове и протоколи за установяване на незаконно 
строителство, както и индивидуални административни актове и актове за 
установяване на административни нарушения, предвидени в ЗУТ. Освен 



 29

това РДНСК изпълняват заповеди за спиране, забрана на ползването и 
достъпа на строежи, обследват и документират аварии в строителството и 
контролират изпълнението на заповеди за принудително премахване на 
незаконни строежи и осигуряват охраната на строителните площадки. И не 
на последно място РДНСК разглеждат жалби на граждани против действия 
и бездействия на длъжностни лица в общинските технически служби. 

Чрез преминаването на регионалните дирекции за национален 
строителен контрол в областните администрации ще се постави акцент и 
ще се изпълни с ново съдържание функцията на областния управител за 
спазване на законността. Архитектурната среда има подчертан местен 
акцент и освен това изключително пряко засяга местните жители. 
Прехвърлянето на контролни функции в тази сфера във второто ниво на 
управление ще постигне необходимото скъсяване  на дистанцията и 
повишаване на ефективността в борбата с незаконното строителство. 

Промените в числеността на отделните областни администрации, 
които биха настъпили при реализирането на тези предложения са 
следните: 
 
Област Областна 

администрация 
Областни 
дирекции 
“Пожарна 
безопасност 
и защита на 
населението

Дирекции 
“Гражданска 
защита” 

Териториални 
звена – 

служби по 
геодезия, 

картография 
и кадастър* 

Регионални 
дирекции за 
национален 
строителен 
контрол 

 Численост Няма 
публично 
достъпни 
данни 

Обща 
численост в 
областта 

Обща 
численост в 
областта 

Обща 
численост в 
областта 

Благоевград 41  23 8 19 
Бургас  60  46 12 21 
Варна 63  84 14 26 
Велико 
Търново 

39  71 8 12 

Видин 51  15 7 11 
Враца 38  42 8 11 
Габрово 33  18 8 11 
Добрич 34  16 12 11 
Кърджали 33  31 8 9 
Кюстендил 34  14 9 12 
Ловеч 33  17 11 10 
Монтана 39  80 7 9 
Пазарджик 36  28 7 12 
Перник 33  13 6 11 
Плевен 36  31 9 13 
Пловдив 67  92 16 16 
Разград 35  15 6 9 
Русе 55  48 7 12 
Силистра 35  26 6 9 
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Сливен 33  16 9 10 
Смолян 38  29 9 10 
София-град 72  95 12 18 
София 69  26 14 21 
Стара 
Загора 

39  40 6 13 

Търговище 34  21 7 8 
Хасково 40  29 9 13 
Шумен 34  18 8 9 
Ямбол 33  15 8 9 
 
 
3.4. Предимства и възможни недостатъци 
 
Предимствата на предлаганите промени могат да бъдат търсени в следните 
основни насоки: 

 териториалният обхват на областните администрации и 
техните седалища съвпадат с териториалния обхват и 
седалищата на териториалните звена 

 функциите на териториалните звена са близки или имат 
допълващ характер към правомощията на областния управител 

 териториалните звена имат работни помещения на територията 
на областта 

 институционално подобряване на дейността, тъй като ще се 
обединят в едно пряко ръководство дейности, които имат 
близък предмет, а понастоящем са към различни органи на 
власт 

 повишаване на отговорността за осъществяване на дейността, 
защото връзката между гражданите и областния управител е 
по-близка в сравнение с тази с централните органи на 
изпълнителната власт 

 
Възможните недостатъци при реализирането на предложенията са: 

 разкъсване на връзката между общата политика и 
изпълнението по места 

 необходимост от промяна в статута на областния управител 
като разпоредител с бюджетни кредити 

 проблеми във връзка със статута на лицата, които досега 
работят в териториалните звена 

 разпокъсаност на сградите, в които работят областната 
администрация и териториалните звена 

 липса на компетентност на областните управители и техните 
заместници, свързана с прякото управление на новите 
дейности 
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4. Препоръки за нормативни промени 
 

Независимо от това кои ще са конкретните звена, в общ план са 
възможни два подхода, чрез които да се реализира преминаването на 
териториалните звена в областните администрации: 

 Съответният централен орган на изпълнителната власт 
осъществява общото ръководство на териториалното звено, 
което е дирекция от областната администрация под прякото 
ръководство на областния управител 

При този подход има “споделяне” на ръководните функции между 
централното и второто ниво на управление в лицето на областния 
управител. За да бъде приложен този модел е необходимо да се направи 
промяна в чл.44 от Закона за администрацията. Той като че ли има предвид 
именно такъв подход, но неяснотата на формулировката вероятно е 
причината, поради която тази разпоредба е приложена само един 
единствен път – при създаването на дирекциите за техническо съдействие, 
координация и управление на регионални програми и планове  (чл.23 и 
чл.24 от Закона за регионалното развитие). При сегашната редакция не е 
ясно какъв е смисълът от организирането на териториалните звена като 
дирекции в областната администрация, след като ще се запази 
подчинението им на ресорния централен орган на власт. Отделен е 
въпросът, че сегашната редакция на чл.44 има много тясно приложно поле- 
само по отношение на териториалните звена, които са в главни дирекции в 
министерства, докато настоящото изследване установи, че 
преобладаващият брой видове административни структури не са в 
министерства, а в други администрации на централната власт. Прилагането 
на разпоредби, свързани с различните нива на ръководство – напр. чл.8 от 
Закона за администрацията по отношение на главния секретар, показват, че 
на практика трудно се правят такива разграничения и има сериозна 
опасност от грешки при разпределяне на ролите.  

Независимо от тези съображения, би могло да се обмисли нова 
редакция на чл. 44, която: 

- да е приложима за всички териториални звена, а не само за тези в 
министерствата 

- да възлага общото ръководство на съответния орган на централната 
власт, а прякото ръководство – на областния управител. 

 
 Съответният централен орган запазва функциите по 
разработването на политики на национално ниво и 
осъществява методическо ръководство на териториалните 
звена, които са част от специализираната администрация на 
областната администрация 
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При този подход, който несъмнено е много по-радикален, се избягват 
усложненията с неясното разпределение на ръководните функции между 
централния орган на изпълнителната власт и областния управител. Той 
може да се реализира чрез съответни изменения: 
- в законите, регламентиращи дейността на съответните териториални 
звена,  
- в устройствените правилници на централните администрации, в чийто 
състав са били те и  
- в устройствения правилник на областните администрации.  

Ако такъв подход бъде възприет, няма да има нужда от специална  
разпоредба за това преминаване – т.е. чл.44 от Закона за администрацията 
става излишен. 
 

Конкретните нормативни промени ще зависят в най-висока степен от 
политическите решения кои териториални звена ще преминат в състава на 
областната администрация. Това ще предопредели точно кои разпоредби и 
в кои нормативни актове да бъдат променени. 
 


