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Председатели - министърът на
икономиката и енергетиката и
чуждестранният инвеститор на годината;
Членове
- 10 представители на фирмите - найголеми чуждестранни инвеститори;
- 10 представители на консултанстки
фирми, банки и международни
организации

-Обсъжда политиката за насърчаване и привличане
на чуждестранни инвестиции;
- обсъжда проекти на националните и свързаните с
тях отраслови програми за привличане и
насърчаване на чуждестранни инвестиции;
- обсъжда конкретни проблеми в областта на
чуждестранните инвестиции и мерки за
усъвършенстване на правната уредба с оглед на
подобряване на инвестиционния климат в страната;
- съдейства за информационно и финансово
обезпечаване на националната кампания за
представяне на възможностите за инвестиране в
страната
- оказва помощ и съдействие при провеждане на
държавната политика по въпросите, свързани с
военноинвалидите и военнопострадалите;
- обсъжда и приема становища по проекти на
нормативни актове, установяващи и гарантиращи
правата на военноинвалидите и
военнопострадалите;
- съдейства за координацията между държавните
органи, органите на местното самоуправление и
неправителствените организации, и национално
представените организации на военноинвалиди и
военнопострадали за осигуряване на необходимата
обществена подкрепа на дейността им;
- установява и поддържа връзки с международни
правителствени и неправителствени организации на

2

ПМС 272/97

Председател- Министърът на отбраната;
2 заместник-председатели- представител
на национално представените
организации на военноинвалидите и на
военнопострадалите;
Членове:
- представител на МО;
- представител на МТСП;
- представител на МФ;
- представител на МЗ;
- представител на МТ;
- представител на НОИ;
- представител на НЗОК;
- представител на Националното
сдружение на общините в Република

(После
дно
заседан
ие –
2001 г.)
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Съвет за
координация и
обмен на
информация
между органите,
осъществяващи
контрол на пазара
на стоки

Главна
дирекция
"Контрол на
пазара" при
Комисията по
търговия и
защита на
потребителите

България;
- трима предсатвители на Национално
представените организации на
военноинвалидите и на
военнопострадалите
Председател - заместник-министър на
икономиката и енергетиката
Членове:
- председателят на Комисията по
търговия и защита на потребителите;
- директорът на дирекция "Опазване и
контрол на общественото здраве" на МЗ;
- директорът на дирекция "Национална
служба за защита на природата" на
МОСВ;
- началникът на Дирекцията за
национален строителен контрол;
- директорът на Агенция "Митници";
- председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор;
- изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по лекарствата;
-изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по лозата и
виното;
- изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по рибарство и
аквакултури;
- изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по
сортоизпитване, апробация и
семеконтрол;
- директорът на Национална служба
"Полиция";
- генералният директор на Националната
ветеринарномедицинска служба;
- изпълнителният директор на

военноинвалиди и военнопострадали, координира
действията на организациите и осъществява
международни програми;
- изготвя предложения и взема решения по
отношение на координацията и обмена на
информация, във връзка с контролната дейност и
ефективното прилагане на нормативните актове,
свързани с контрола на пазара на стоки;
- обсъжда и предлага решения на въпроси,
поставени при контактите на административните
органи с потребителските сдружения, браншовите
организации на търговците и производителите;
- планира извършването на съвместни проверки от
органите, осъществяващи контрол на пазара на
стоки (чиито представители се включват в състава
на съвета) съобразно тяхната компетентност, които
се провеждат след съгласуване със съответните
ведомства;
- сформира експертни работни групи в рамките на
съвета съгласно функционалната и отрасловата
компетентност на органите, осъществяващи
контрол на пазара на стоки и определя техните
председатели;
- дава препоръки за сключване на споразумения за
взаимодействие между органите, осъществяващи
контрол на пазара на стоки
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Координационен
съвет за
информационно
общество
http://www.daits.g
overnment.bg/?t=c
ouncil

Държавната
агенция за
информационни
технологии и
съобщения
Секретар –
Румен
Трифонов
r.trifonov@gover
nment.bg
9403648

Националната служба по зърното и
фуражите;
- генералният директор на Националната
служба по растителна защита;
- изпълнителният директор на
Контролно-техническата инспекция към
министъра на земеделието и храните.
Председател- председателят на ДАИТС;
Членове с право на глас:
-министърът на финансите,
-министърът на държавната
администрация и административната
реформа,
-министърът на икономиката и
енергетиката
-министърът на образованието и науката.
Членове със съвещетателен клас:
- петима представители на бизнеса.

- възлага разработването и периодичната
актуализация и предлага за приемане от
Министерския съвет на стратегии в областта на
информационните технологии и информационното
общество, както и на програми за реализацията им;
- координира дейностите на държавните органи по
изпълнението на стратегиите по т. 1 и на
програмите за тяхната реализация и дава препоръки
за подобряването им;
- координира дейностите по въвеждане на
съвременни информационни и комуникационни
технологии в държавната администрация;
- проучва и анализира информацията за проблеми,
свързани с прилагането на стратегиите, и
разработва предложения за тяхното преодоляване;
- съдейства за осигуряване на административна,
финансова и технологична подкрепа за проекти със
съществено значение за внедряване и използване на
информационните и комуникационните технологии
в Република България, като координира действията
си със Съвета за икономическа политика към
Министерския съвет за проекти с международно
финансиране;
- предлага на Министерския съвет мерки за
насърчаване експорта на продукти и услуги,
свързани с информационните и комуникационните
технологии;
- проучва и координира необходимостта от
формиране на публично-частни партньорства за
провеждане на държавната политика за развитие на
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информационните и комуникационните
технологии;
- дава становища при създаване, изменяне и
допълване на проекти на нормативни актове,
свързани с информационните и комуникационните
технологии;
- изготвя становища и предложения за проекти в
рамките на европейски и международни програми
за развитие на конкурентоспособността на ИКТ;
- приема и провежда мерки за подобряване на
пазарната среда и бизнес потенциала за
информационни и комуникационни технологии;
- разработва програми за подобряване на
инфраструктурата и за ефективно използване на
информационните ресурси;
- подготвя проекти за усъвършенстване на
образованието и обучението в областта на
информационните и комуникационните
технологии;
- провежда кампании за популяризиране
използването на информационните и
комуникационните технологии в страната и за
позициониране на българската високотехнологична
индустрия в сферата на глобалните
високотехнологични отношения и повишаване
познаваемостта на българската високотехнологична
индустрия в чужбина;
- координира действията на държавните органи,
ведомствата и бизнеса и съдейства за провеждането
на форуми, свързани с развитието на
информационните и комуникационните
технологии;
-определя всяка година приоритетните дейности,
които ще бъдат финансирани с бюджетни средства,
в съответствие с програмите по т. 1;
- разработва оценки за ефикасността и
ефективността на извършените дейности в областта
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Междуведомстве
н съвет за
управление на
изпълнението на
Националния
план за действие
по околна среда –
здраве

Секретари:
Д-р Христина
Милева, МЗ
Ганя Христова,
МОСВ
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Междуведомстве
н съвет по
въпросите на
военнопромишле
ния комплекс и
мобилизационнат
а готовност на
страната

Администрация
та на МС.
Иван Дочев,
тел. 940 28 42

Председатели- министърът на
здравеопазването и министърът на
околната среда и водите;
Зам.-председатели- зам.министър на
здравеопазването и зам.министър на
околната среда и водите
Членове:
- зам. министър на финансите;
- зам. министър на образованието и
науката;
- зам. министър на отбраната;
- зам. министър на икономиката и
енергетиката;
- зам. министър на регионалното
развитие и благоустройството;
- зам. министър на земеделието и
храните;
- зам. министър на транспорта и
съобщенията;
-зам.министър на труда и социалната
политика;
- изп. директор на Агенцията по
енергийна ефективност;
- зам. председател на държавна агенция
«Гражданска защита»
Съпредседатели - министърът на
икономиката и енергетиката и
министърът на отбраната;
Секретар - експертен сътрудник към
политическия кабинет на министърпредседателя;
Постоянни членове:
- двама заместник-министри на
икономиката и енергетиката;

на информационните технологии и
информационното общество и на изразходваните
бюджетни средства за тези дейности
- координира дейностите на държавните
институции по ограничаване и предотвратяване на
рисковете за населението от неблагоприятните
въздействия на околната среда
-определя етапите и приоритетите при
изпълнението на плана
- одобрява и предлага на МС изменения и
допълнения към плана
- приема годишните програми и отчети на
администрациите - изпълнители на плана и дава
становище по проектобюджетите им за
изпълнението на задачите за следващата година
-координира дейността на министерствата и
администрациите за изпълнението на плана
- наблюдава и анализира хода на изпълнението на
плана, като информира МС и обществеността
- предлага мерки, осигуряващи изпълнението на
плана

1. В областта на отбранителната промишленост:
- координира разработването и внася в МС
програми за развитие на отбранителната
промишленост и за приоритетите в
научноизследователската и развойната дейност;
- внася в МС проекти на актове за държавно
регулиране на военнопромишления комплекс и за
утвърждаване на държавни поръчки, свързани с
националната сигурност, и на средствата,

Решение N7 на
МС от 7 януари
2003 г.

ПМС 193 от
19.10.1993 г.
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- зам.-министър на отбраната;
- зам.-министър на финансите;
- зам.-министър на външните работи;
- зам.-министър на вътрешните работи;
- зам.-министър на транспорта;
- зам.-министър на регионалното
развитие и благоустройството;
- зам.-началник на Генералния щаб на
Българската армия;
- председателят на Държавната агенция
за информационни технологии и
съобщения;
- председателят на Държавна агенция
"Държавен резерв и военновременни
запаси";
- директорът на Националната
разузнавателна служба;
- зам.-министър на образованието и
науката;
- зам.-министър на извънредните
ситуации;
- председателят на ДАНС.
4. Членове с право на глас по въпросите,
отнасящи се до съответното ведомство:
- зам.-министър на земеделието и
храните;
- зам.-министър на здравеопазването.

необходими за тяхното изпълнение;
2. В областта на търговията с оръжие и със стоки и
технологии с възможна двойна употреба:
- предлага на МС проекти на актове относно
държавната политика в областта на търговията с
оръжие и със стоки и технологии с възможна
двойна употреба;
- координира и контролира провеждането на
пазарната и ценовата политика в областта на
търговията с оръжие и със стоки и технологии с
възможна двойна употреба;
- издава лицензии за извършване на
външнотърговска дейност с оръжие и със стоки и
технологии с възможна двойна употреба в случаите
на изнасяне на такива стоки и технологии с
възможна двойна употреба;
- издава лицензии за транспортирането на оръжие;
- води регистър на лицата, лицензирани за
външнотърговска дейност с оръжие и със стоки и
технологии с възможна двойна употреба, и на
търговците, лицензирани за транспортиране на
оръжие;
- разглежда информации на Междуведомствената
комисия за експортен контрол и неразпространение
на оръжията за масово унищожение към министъра
на икономиката и енергетиката за всички
постъпили искания за разрешения за внос, износ и
реекспорт, както и за всички разрешени, отложени
или отказани искания за външнотърговски сделки с
оръжие и със стоки и технологии с възможна
двойна употреба. На основата на предоставената
информация и документи Междуведомственият
съвет се произнася окончателно по проблемни
въпроси, поставени от членове на съвета или от
комисията, по конкретни сделки с оръжие и със
стоки и технологии с възможна двойна употреба
- представя в МС съвместно с Междуведомствената

6

комисия ежегоден доклад за изпълнението на
Закона за експортния контрол на оръжия и изделия
и технологии с двойна употреба;
- съгласува предложенията за членове на органите
на управление и на контролните органи на
държавните предприятия - еднолични търговски
дружества, с предмет на дейност производство и
търговия с оръжие;
- внася в МС предложения за преструктуриране на
търговски дружества с предмет на дейност
производство и търговия с оръжие;
- издава лицензии за извършване на посредническа
дейност, свързана с външнотърговски сделки с
оръжие и със стоки и технологии с възможна
двойна употреба;
3. В областта на отбранително-мобилизационната
подготовка:
- внася в МС проекти на актове по поддържането и
използването на системата за управление на
държавната и местната администрация във военно
време;
- контролира готовността на националното
стопанство за работа във военно време;
- координира разработването и внася в МС проект
на методика за изготвяне и изпълнение на общ
държавен военновременен план;
- одобрява и предлага на МС за утвърждаване
методика за изготвяне и изпълнение на
военновременния бюджет, внесена от министъра на
финансите;
- одобрява и предлага на МС за утвърждаване
проект на общодържавен военновременен план и
военновременен бюджет;
- внася в МС проекти на плана за мобилизация, на
военновременния план и на плана за привеждане от
мирно на военно положение на министерствата, на
другите ведомства и на органите на местното
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самоуправление и местната администрация;
- анализира състоянието на държавните резерви и
военновременните запаси и предлага на МС за
утвърждаване нормативи и ред за натрупване,
съхраняване и използване на суровини и материали
за военно време;
- внася в МС проекти на актове относно реда за
създаване, поддържане и използване на
производствените мощности по военновременния
план;
- предлага на МС привеждането в изпълнение на
военновременните планове;
4. в областта на международното
военноикономическо и научно-техническо
сътрудничество:
- събира и обработва информация и представя на
МС становища по международното
военноикономическо и научно-техническо
сътрудничество за мирно и военно време;
- координира и следи за изпълнението на
задълженията, поети от нашата страна по
подписаните договори и спогодби за
военноикономическо и научно-техническо
сътрудничество;
- подготвя съвместно със съответните министерства
и ведомства и внася в МС проекти на
международни договори и спогодби за
военноикономическо и научно-техническо
сътрудничество;
- координира дейността на министерствата, другите
ведомства и търговските дружества при
осъществяване на промишленото и научнотехническото сътрудничество в областта на
отбранителната промишленост;
- координира дейността на министерствата и
другите ведомства по интеграцията на РБ в
международните организации, контроли

8

7

Междуведомстве
н съвет по
въпросите на
граничния
контрол

Секретар –
Директорът на
национална
служба
«Гранична
полиция»; МВР
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Междуведомстве
н съвет по
експортно
застраховане

БАЕЗ ЕАД

Председател – министърът на държавната
администрация и административната
реформа
Секретар - Директорът на Национална
служба «Гранична полиция»
Членове:
- зам-министър на външните работи
- зам-министър на финансите
- зам-министър на транспорта
- зам-министър на земеделието и храните
- зам-министър на здравеопазването
- зам-министър на икономиката и
енергетиката
- зам-министър на регионалното развитие
и благоустройството
- зам-министър на околната среда и
водите
- зам-министър на вътрешните работи
- директорът на Агенция "Митници"
Председател- Министърът на
икономиката и енергетиката;
Членове:
- зам.министър на икономитата и
енергетиката;
- зам.министър на финансите;
- зам.министър на земеделието и храните;
- зам.министър на външните работи;
- представител на КФН;
- представител на БНБ

ращи търговията с оръжие и със стоки и
технологии с възможна двойна употреба;
- утвърждава състава на българските части на
междуправителствените комисии за научнотехническо и промишлено сътрудничество в
областта на отбранителната промишленост.
- координира разработването на Програма за
развитието на граничния контрол на Република
България;
- възлага на работна група разработването на
проекти на нормативни актове в областта на
граничния контрол;
- при съставянето на проекта на Закон за държавния
бюджет на Република България разработва
финансови разчети за необходимите средства за
изграждане на нови гранични контролнопропускателни пунктове или за разширяване,
реконструкция и модернизация на съществуващите;
- осъществява контрол за разходване на средствата;
- координира на национално равнище
взаимодействието между службите, осъществяващи
задължителен граничен контрол;
- решава други въпроси, свързани със
задължителния граничен контрол.
- приема краткосрочни стратегии и дългосрочна
стратегия за подкрепа на износа на български стоки
и услуги, осъществяване на български инвестиции
в чужбина и изпълнение на проекти, свързани с
износ на български стоки и услуги, включително в
случаите на финансиране на проекти извън
територията на Република България;
- предлага ежегодно чрез министъра на
икономиката на министъра на финансите размера
на средствата по чл. 9, ал. 1 и 3 от Закона за
експортно застраховане, които да бъдат включени в
проекта на закон за държавния бюджет на

2
(веднъ
ж на 6
мес.)

ПМС 213 от
15.05. 1997 г.

Закон за
експортното
застраховане
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Република България за съответната година;
- определя експозициите по държави;
- определя обхвата на правомощията на
управителните органи на "БАЕЗ" - ЕАД, относно
сключване на застрахователни договори и
изплащане на обезщетения по застрахователни
договори по този закон;
- ежегодно подготвя годишен отчет за дейността и
го представя чрез министъра на икономиката в
Министерския съвет до 31 май на следващата
календарна година;
- одобрява разходите за дейността на "БАЕЗ" ЕАД;
- определя начина на инвестиране на свободните
средства по банковата сметка на "БАЕЗ" - ЕАД;
- изисква от управителните органи на "БАЕЗ" ЕАД, информация за сключените застрахователни
договори, териториален и секторен анализ на
разпределението на застрахования износ и
инвестиции, информация за размера на заявените
кредитни лимити за застраховане и тяхното
нарастване в съпоставка със застрахователния
капацитет на "БАЕЗ" - ЕАД;
- изисква на всяко тримесечие от управителните
органи на "БАЕЗ" - ЕАД, информация относно
изплатените застрахователни обезщетения и
предстоящите за изплащане застрахователни
обезщетения по сключени застрахователни
договори по този закон;
- приема и други решения във връзка с дейността
на "БАЕЗ" - ЕАД, по Закона за експортно
застраховане.
9

Междуведомстве
н съвет по
участието на
Република

Дирекция
"Политика за
сигурност" на
Министерствот

Председател –зам.министър председател
и министър на външните работи;
Зам. председател - министърът на
отбраната;

- координира участието в органите и дейностите на
Организацията на Северноатлантическия договор,
наричана по-нататък "НАТО";
- направлява и координира дейностите по

6
(веднъ
ж на 2
месеца)

ПМС 71 от 19
април 2005 г.
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България в НАТО

о на външните
работи

Основен състав:
- зам.министър на външните работи;
- зам.министър на отбраната;
- зам.министър на вътрешните работи;
- зам.министър на правосъдието;
- зам.министър на финансите;
- зам.министър на икономиката и
енергетиката;
- зам.министър на транспорта;
- зам.министър на здравеопазването;
- зам.министър на регионалното развитие
и благоустройството;
- зам.министър на образованието и
науката;
- зам.министър на околната среда и
водите;
- зам.министър на културата;
- зам.министър на земеделието и храните;
- зам.министър на труда и социалната
политика;
- зам.министър на извънредните
ситуации;
- зам.министър на държавната
администрация и административната
реформа;
- зам.председател на ДАНС;
- председателят на ДАИТС;
- председателят на ДКСИ;
- зам.председател на ДАМС.
Разширен състав – основен състав плюс:
- началника на Генералния щаб на БА;
- директорите на Националната
разузнавателна служба, служба "Военна
информация" и служба "Военна полиция"
на МО;
- председателят на Държавна агенция
"Гражданска защита".

изпълнението на поетите от Република България
ангажименти, произтичащи от дейното членство в
НАТО;
- обсъжда становища и въпроси, включени в
дневния ред на Министерския съвет, свързани с
членството на Република България в НАТО;
- координира използването на финансовите
средства, одобрени със Закона за държавния
бюджет за целите на участието на Република
България в НАТО.
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Национален съвет
за интеграция на
хората с
увреждания

Дирекция
„Демографска и
семейна
политика
и
равни
възможности”,
отдел
„Интеграция на
хората
с
увреждания”,
Секретар:
Милен Добрев,
тел.:
02/8119
657,
факс:
02/987 01 34,
електронен
адрес:
mzd@mlsp.gove
rnment.bg.

Статут на постоянно поканени за участие
- председателите на Комисията по
външна политика, отбрана и сигурност,
Комисията по вътрешна сигурност и
обществен ред и Комисията по
европейска интеграция на Народното
събрание
- началникът на политическия кабинет на
министър-председателя;
- секретарите на Президента на
Република България по външната
политика, по националната отбрана и по
националната сигурност
Председател - министърът на труда и
социалната политика;
Зам.председатели –
- зам.министър на труда и социалната
политика
- зам.министър на здравеопазването
- представител на национално
представителните организации на хора с
увреждания и национално
представителните организации за хора с
увреждания, избран на ротационен
принцип за срок една година
Членове:
- зам.министър на труда и социалната
политика;
- зам.министър на финансите;
- зам. министър на здравеопазването;
- зам. министър на образованието и
науката;
- зам. министър на регионалното
развитие и благоустройството;
- зам. министър на транспорта;
- зам.председател на ДАМС;
- председател или посочен от него

-оказва подкрепа и съдействие при формирането и
провеждането на политиката за интеграция на
хората с увреждания в съответствие с изискванията
на националните и международните правни норми;
-организира проучването и анализа на
потребностите на хората с увреждания от
интеграция и прави предложения за повишаване на
социалната и икономическата ефективност на този
процес пред компетентните държавни, общински,
обществени и стопански органи и организации;
- обсъжда и приема становища по проекти на
нормативни актове в областта на интеграцията на
хората с увреждания;
- съдейства за координацията между държавните,
общинските, обществените и стопанските органи и
организации с неправителствените организации на
хора и за хора с увреждания за осъществяване на
необходимата обществена подкрепа на дейността
им в областта на интеграцията на хората с
увреждания;
- взаимодейства с Националния съвет за тристранно
сътрудничество, с Националния съвет за
сътрудничество по етническите и демографските
въпроси и с Националния съвет за закрила на

4
(веднъ
ж на 3
месеца)

Закон за
интеграция на
хората с
увреждания
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зам.председател на Българския институт
по стандартизация;
- упълномощен представител на
национално представителните
организации на хората с увреждания;
- упълномощен представител на
национално представителните
организации на работниците и
служителите;
- упълномощен представител на
национално представителните
организации на работодателите;
- упълномощен представител на
Националното сдружение на общините.
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Национален съвет
за сътрудничество
по етническите и
демографските
въпроси
http://www.nccedi.
government.bg/

Дирекция
„Етнически и
демографски
въпроси” към
МС
Д-р Мая
Чолакова

Председател – зам.министър председател
и министър на извънредните ситуации
Зам.председатели - двама
Членове:
-зам.министър на труда и социалната
политика
- зам.министър на икономиката и
енергетиката
- зам.министър на отбраната
- зам.министър на вътрешните работи
- зам.министър на финансите
- зам. министър на външните работи
- зам. министър на правосъдието
- зам. министър на земеделието и храните
- зам. министър на
образованието и науката
- зам. министър на
регионалното развитие и
благоустройството
- зам.министър на

детето;
-установява и поддържа връзки с международни
правителствени и неправителствени организации на
и за хора с увреждания;
-организира популяризирането на проблемите и
мерките, свързани с интеграцията на хората с
увреждания, чрез активно сътрудничество със
средствата за масово осведомяване;
-представя ежегодни отчети на МС за дейността си
и взема мерки за подобряването й;
-получава, обобщава и обсъжда годишния доклад и
годишния счетоводен отчет на национално
представените организации на и за хора с
увреждания за финансовата им дейност и отчета за
дейността им в областта на интеграцията на хората
с увреждания, осъществявана на базата на получена
държавна субсидия.
-подпомага МС в разработването и провеждането
на държавната политика по етническите и
демографските въпроси;
- съдейства за сътрудничеството, осъществява
координацията и провежда обществени
консултации между държавните органи и
сдруженията на български граждани,
принадлежащи към етнически малцинства, и други
юридически лица с нестопанска цел, които работят
в областта на междуетническите отношения,
защитата на правата на човека и/или демографското
развитие
- обсъжда и предлага на МС и след одобрение
наблюдава, анализира и координира приетите
мерки, имащи за цел гарантирането на правото на
човешко развитие, запазването и укрепването на
етническата толерантност и разбирателство и
създаването и развитието на условия, необходими
за българските граждани, принадлежащи към
етнически малцинства, да поддържат и развиват

4 пъти
(веднъ
ж на 3
месеца)

ПМС 333 от
10.12.2004 г.
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здравеопазването
- зам.министър на
културата
-зам.министър на
околната среда и водите
- зам.министър на държавната
администрация и административната
реформа
- зам.министър на извънредните ситуации
- зам.министър на
транспорта
- председателят на НСИ
- председателят на ДАМС
-председател на ДАЗД
- председателят на Държавната агенция за
българите в чужбина
- председателят на Държавната агенция за
бежанците
- изпълнителен директор на АЗ
- изпълнителен директор на АСП
- Директорът на Центъра за изследване на
населението към БАН
- зам.-директор на Института по
социология към БАН
- представител на НСОРБ
-представители на организации на
български граждани, принадлежащи към
етнически малцинства, регистрирани по
ЗЮЛНЦ, които имат уставни цели и
най-малко
тригодишна
активна
общественополезна
дейност
с
национално значение
- представители и на други юридически
лица с нестопанска цел, регистрирани в
обществена полза по ЗЮЛНЦ, които
имат уставни цели и най-малко
тригодишна
активна

своята култура, както и да съхраняват най-важните
елементи на своята идентичност - религия, език,
традиции и културно наследство;
- обсъжда и предлага на МС утвърждаването във
всички области на икономическия, социалния,
политическия и културния живот на пълно и
ефективно равенство между българските граждани,
принадлежащи към етнически малцинства, и тези
от мнозинството;

14

общественополезна
национално значение

дейност

с

73 члена (без председателя) през 2008 г.
12

Национален съвет
за тристранно
сътрудничество

Секретариат2-ма секретари
– служители в
Администрация
та на МС
и двама
съветници,
определени от
представителни
те организации
на работниците
и служителите
и на
работодателите

Председател - заместник министърпредседател и министър на извънредните
ситуации;
Членове:
- представители на КНСБ
- представители на КТ Подкрепа
- представители на БСК
- представители на Съюза за стопанска
инициатива
- представители на БСЧП Възраждане
- представители на БТПП
- министърът на труда и социалната
политика
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Национален съвет
по безопасност на
храните

д-р Нана
Николова,
главен експерт
в дирекция
„Обществено
здраве” – МЗ,
тел. 9301212,

Председатели:
- зам. министър на здравеопазването
- зам. министър на земеделието и храните
Членове:
- зам. министър на икономиката и
енергетиката
- председателят на Българската

-обсъжда и дава мнения по проекти на нормативни
актове, уреждащи въпросите на:
9 трудовите и непосредствено свързаните
с тях отношения;
9 здравословните и безопасните условия
на труд;
9 заетостта, безработицата и
професионалната квалификация;
9 общественото и здравното осигуряване;
9 доходите и жизненото равнище;
9 въпроси, свързани с бюджетната
политика;
9 социалните последици от
преструктурирането и приватизацията.
- осъществява консултации и сътрудничество на
национално равнище по въпросите на трудовите и
непосредствено свързаните с тях отношения,
осигурителните отношения, както и по въпросите
на жизненото равнище;
- координира работата на национално равнище по
програми, отнасящи се до въпросите на социалния
диалог, с национално и международно
финансиране, в които участват всички представени
в Националния съвет за тристранно сътрудничество
страни
- предлага на министъра на здравеопазването и/или
министъра на земеделието и храните промени в
правното регулиране на безопасността на храните в
съответствие с принципите на ЕС и на СТО.
- предлага на МС структурни и административни
промени в контролната система
-осъществява политика на единен официален

Редовн
и
заседан
ия – по
3месече
н планграфик

Кодекс на труда

Закон за
храните

15

nnikolova@mh.g
overnment.bg
д-р Галя
Костадинова,
държавен
експерт в
дирекция
„Безопасност и
контрол на
храни и
фуражи” –
МЗХ, тел. 98511
309;
GKostadinova@
mzh.government.
bg

асоциация хранителна и питейна
индустрия
- представител на сдруженията за защита
на потребителите.

контрол по безопасността на храните на субектите
от хранителната верига и методически ръководи
дейността по координиране на функциите на
компетентните органи
- в случаите на промени в нормативната уредба
отчита резултатите от извършената оценка на
риска, представена от експертния съвет.

- разработва и представя на МС становища по
националната здравна политика, свързани с
медицинската експертиза;
- осъществява координация на дейностите между
държавните органи във връзка с медицинската
експертиза;
- анализира информация за дейността, развитието и
състоянието на медицинската експертиза в
страната;
- разработва и представя за приемане от МС
проекти за изменение и допълнение на нормативни
актове, свързани с медицинската експертиза;
- разработва методика за финансиране и контрол
върху дейността на органите на медицинската
експертиза, която се приема от МС
- определя и координира националната политика в
областта на наркотичните вещества и
прекурсорите, като приема национална стратегия за
борба срещу злоупотребата с наркотични вещества

14

Национален съвет
по медицинска
експертиза

Секретар- доц.
Стоян
Александров,
МЗ

Председател- заместник министърпредседател и министър на извънредните
ситуации;
Зам.председатели:
- министърът на здравеопазването
- министърът на труда и социалната
политика
Членове:
- министърът на финансите
- управителят на НОИ
- директорът на НЗОК
- директорът на НЕЛК

15

Национален съвет
по наркотичните
вещества
http://www.ndc.go

СекретарВенда Зидарова
vzidarova@mh.g
overnment.bg;

Председател - министърът на
здравеопазването;
Зам.председатели:
- главният секретар на МВР

Закон за
здравето

4

Закон за
контрол върху
наркотичните
вещества и

16

16

vernment.bg/

ndc@mh.govern
ment.bg
МЗ

Национален съвет
по

Отдел
„Равнопоставен

- зам.министър на правосъдието
Членове:
- представител на Президента на
РБългария
- представител на Върховния касационен
съд;
- представител на Върховния
административен съд
- представител на Върховната касационна
прокуратура;
- представител на Специализираната
следствена служба;
- зам.министър на финансите;
- зам.министър на образованието и
науката;
- зам.министър на икономиката и
енергетиката;
- зам.министър на труда и социалната
политика;
- зам.министър на външните работи;
- зам.министър на отбраната;
- зам.министър на земеделието и храните;
- зам.министър на транспорта;
- директорът на Агенция "Митници";
- директорът на Национална служба
"Борба с организираната престъпност";
- директорът на Национална служба
"Полиция";
- председателят на ДАМС;
- директорът на Националния център по
наркомании;
- изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по лекарствата;
- ръководителят на Националната служба
по наркотичните вещества.
Председател - министърът на труда и
социалната политика

и срещу незаконния трафик с наркотични вещества
и прекурсори за срок пет години;
- приема национални програми за борба срещу
злоупотребата с наркотични вещества и срещу
незаконния трафик с наркотични вещества и
прекурсори;
- предлага на министъра на финансите
проектобюджет за провеждане на националната
политика в тази област;
- предлага на МС проекти на нормативни актове,
свързани с наркотичните вещества и прекурсорите;
- дава мнение по проектите за сключване или за
присъединяване към международни договори;
- дава становища за участието на РБългария в
международни програми, насочени срещу
разпространението, злоупотребата и незаконния
трафик с наркотични вещества и прекурсори и
контролира изпълнението им;
- определя и утвърждава националните
координатори по международни програми и
проекти в областта на наркотичните вещества;
- събира, съхранява, анализира и разпространява
информация от министерства и други ведомства, от
съветите по наркотични вещества към съответните
общини и от юридическите лица с нестопанска цел,
която е необходима за определянето,
осъществяването и координирането на
националната политика в областта на наркотичните
вещества и прекурсорите.

- консултира Министерския съвет;
- обсъжда проекти на нормативни и други актове,

прекурсорите

4 (наймалко

ПМС 313 от 17
ноември 2004 г.

17

равнопоставеност
та на жените и
мъжете
http://www.mlsp.g
overnment.bg/equa
l/index.asp

17

Национален съвет
по условията на
труд

ост на
половете” в
дирекция
„Демографска и
семейна
политика и
равни
възможности”,
МТСП;
Секретар:
Лилия
Абаджиева,
началник на
отдел
„Равнопоставен
ост на
половете”
тел./факс 987 20
19, ел. адрес:
l.abadjieva@mls
p.government.bg
.

Отдел „Условия
на труд” в
дирекция

Постоянни членове:
- представител на МТСП
- представител на МОН
- представител на МВнР
- представител на МП
- представител на МВР
- представител на МО
- представител на МФ
- представител на МЗ
- представител на МИЕ
- представител на МЗХ
- представител на МРРБ
- представител на МК
- представител на МОСВ
- представител на МТ
- представител на МДААР
- представител на МИС
- представител на министъра по
европейските въпроси
- представител на ДАЗД
- представител на ДАИТС
- представител на Държавната агенция за
бежанците
- представител на НОИ
- представител на НСИ
- представител на дирекция "Етнически и
демографски въпроси" на МС
Асоциирани членове:
- представители на други организации,
научни институти, национално
представените организации на
социалните партньори или
неправителствени организации, поканени
за целта от председателя
Председател- министърът на труда и
социалната политика
Зам.председатели-

отнасящи се до равнопоставеността на жените и
мъжете, и дава становища по тях;
-обсъжда проекти на актове на МС и дава
становища за съответствието им с целите на
политиката за равнопоставеност на жените и
мъжете;
- координира действията на държавните органи и
неправителствените организации в изпълнение на
националната политика за равнопоставеност на
жените и мъжете и на поети международни
задължения от страна на РБългария в съответната
област;
-самостоятелно или съвместно с Комисията за
защита от дискриминация предлага мерки за
провеждане на националната политика по
въпросите на равнопоставеността на жените и
мъжете в Република България;
- поддържа контакти със сродни държавни органи в
чужбина, както и с международни организации със
сходни задачи и сфери на действие;
- подпомага изпълнението на национално значими
национални и регионални проекти на социалните
партньори и неправителствени организации в
областта на равнопоставеността на жените и
мъжете, съвместяването на семейните и
родителските с професионалните задължения и
отчита крайните резултати;
-организира провеждането на изследователска
дейност по въпроси, засягащи неговата дейност.

- обсъжда състоянието на условията на труд и
предлага мерки за подобряването им;
- обсъжда и изразява становища по проекти на

веднъж
на три
месеца)

Закон за
здравословни и
безопасни

18

http://fund.mlsp.go
vernment.bg/fund/a
dvisoryboard.htm
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Съвет за
икономическа
политика

„Индустриални
отношения;
лице за
контакти –
Калина Петкова
– началник на
отдел – тел: 987
05 44, email:petkova@m
lsp
government.bg

Дирекция
"Икономическа
и социална
политика" на
Министерския
съвет
T.kamenova@go
vernment.bg

-представител на гражданско сдружение
за свободна инициатива
- представител на КНСБ
Членове:
- зам.министър на труда и социалната
политика
- зам.министър на здравеопазването
- зам.министър на финансите
- зам.министър на икономиката и
енергетиката
- зам.министър на околната среда и
водите
- зам.министър на земеделието и храните
- зам.министър на транспорта и
съобщенията
- зам.министър на регионалното развитие
и благоустройството
- зам.председател на ДАМТН
- Конфедерален секретар на КТ
„Подкрепа”
-зам.председател на БТПП
- представител на БСК
- директор на дирекция в МТСП
- представител на НОИ
Председател - министърът на
икономиката и енергетиката;
Членове:
- министърът на държавната
администрация и административната
реформа;
- министърът на труда и социалната
политика;
- министърът на регионалното развитие и
благоустройството;
- министърът на финансите;
- министърът на земеделието и храните;
- министърът на околната среда и водите;

нормативни актове по въпросите на условията на
труд и прави предложения за изменението и
допълнението им;
- взема решения за създаване на отраслови и
браншови структури за тристранно сътрудничество
по условията на труд;
- създава помощни органи към съвета за решаване
на специфични въпроси;
- координира дейността на органите, на които е
възложено упражняването на контрол в областта на
условията на труд;
- проучва и популяризира наш и чужд опит,
организира национални конкурси, семинари, акции
и други форми за стимулиране на дейността;
- приема програми за проучване и разработване на
проекти за решаване на проблемите по осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд,
финансирани от фонд "Условия на труд".
- възлага чрез конкурс проучването и
разработването на проекти за решаване на
национално значими и други важни проблеми по
условията на труд (съгл. ПМС 87 от 1997 г.)
Координиращи и информационно-аналитични
функции по въпросите на икономическата
политика.
- формулира приоритетите на икономическата
политика на страната;
- координира дейността на министерствата и
ведомствата в областта на икономическата
политика;
- определя приоритетите в провеждането на
държавната политика по насърчаване и
осъществяване на частни и публични инвестиции;
- координира дейността на държавните органи за
осъществяване на приватизацията и

условия на труд

6
(веднъ
ж на 2
месеца)

ПМС 58/ 11
март 2002 г.

19

- министърът на транспорта;
- министърът на здравеопазването;
- зам.министър на образованието и
науката;
- зам.министър на финансите;
- зам.министър на икономиката и
енергетиката

19

Съвет за
икономически
растеж

Дирекция
"Инвестиционн
а политика" в
МИЕ; Детелина
Смилкова, тел.
940 7467

20

Съвет за
координация в

Дирекция
"Координация

Председател- министърът на
икономиката и енергетиката
Членове:
- зам.министър на труда и социалната
политика
- зам.министър на на регионалното
развитие и благоустройството
- зам.министър на финансите
- зам.министър на транспорта
- предстедателят на БТПП
- председателят на БСК
- председателят на Съюза на
работодателите в България
- председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България
- председателят на Българската
международна бизнес асоциация
- председателят на УС на БСЧП
„Възраждане”
- председателят на УС на Съюза за
стопанска инициатива
Председател – зам. министърпредседател

следприватизационния контрол;
- осъществява координацията на работата, свързана
с дейността на донорите, и контролира
изпълнението на проекти с международно
финансово участие, като определя секторни
работни групи за донорска координация, техните
цели, функции и задачи и следи за дейността им
чрез ресорните заместник министър-председатели,
които периодично информират членовете на съвета
за работата на групите;
- координира и контролира изпълнението на
ангажиментите на правителството по заемните
споразумения със Световната банка, МВФ и
другите международни финансови институции.
- изготвя препоръки и консултира министърпредседателя по проблемите на общото
икономическо развитие на страната;
- разработва и предлага на министър-председателя
икономически и правни регулатори за насърчаване
на инвестиционната дейност в страната;
- организира, анализира и контролира
взаимодействието и сътрудничеството между
органите на изпълнителната власт и
представителите на бизнеса

- предлага на МС проекти на нормативни актове,
стратегии за борба с правонарушенията, засягащи

12

РМС 150 от 18
март 2002 г.

4
(веднъ

ПМС 18 от 04
февруари 2003

20

борбата с
правонарушеният
а, засягащи
финансовите
интереси на
Европейските
общности
http://afcos.mvr.bg/
default.htm

на борбата с
правонарушени
ята, засягащи
финансовите
интереси на
Европейските
общности" в
администрацият
а на МС

Зам.председатели:
- двама зам.министри на финансите
- зам.министър на вътрешните работи, главен директор на главна дирекция на
Държавна агенция "Национална
сигурност", предложен от председателя
на ДАНС
Членове:
- зам.министър на правосъдието,
- зам.министър на земеделието и храните,
- зам.министър на околната среда и
водите
- зам.министър на труда и социалната
политика
- зам.министър на транспорта
- зам.министър на икономиката и
енергетиката
- зам.министър на регионалното развитие
и благоустройството
- зам.министър на държавната
администрация и административната
реформа
- директорът на Главна дирекция
"Противодействие на престъпността,
опазване на обществения ред и
превенция"
- директорът на Главна дирекция "Борба
с организираната престъпност"
- директорът на Главна дирекция
"Гранична полиция" на Министерството
на вътрешните работи
- директорът на Агенция "Митници"
- главният директор на Главна дирекция
"Икономическа и финансова сигурност"
- директорът на дирекция "Финансово
разузнаване" на Държавна агенция
"Национална сигурност"

финансовите интереси на Европейските общности,
и планове за действие към тях;
- ежегодно отчита дейността си пред МО
- по предложение на членовете съветът обсъжда
въпроси, свързани с борбата с нередностите и
измамите, засягащи финансовите интереси на
Европейските общности, и приема решения с
подходящи мерки за оптимизирането й,
задължителни за изпълнение от членовете на
съвета;
- осъществява взаимодействие с органите на
съдебната власт чрез министъра на правосъдието,
като конкретните форми на взаимодействие и
сътрудничество се определят със съвместни актове.

ж на 3
месеца)

г.
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Съвет за
ограничаване и
предотвратяване
на
тютюнопушенето
в Република
България

Дирекция
„Обществено
здраве” при МЗ.
Секретар - д-р
Маша
Гавраилова –
началник отдел
“Опазване на
общественото
здраве”

- директорът на Агенцията за държавна
финансова инспекция,
- изпълнителният директор на
Националната агенция за приходите
- изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция "Пътна
инфраструктура"
- изпълнителният директор на Държавен
фонд "Земеделие"
- изпълнителният директор на Агенцията
за държавни вземания
- изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по рибарство и
аквакултури
- генералният директор на Националната
ветеринарно-медицинска служба.
Председател - министърът на
здравеопазването
Зам.председатели:
- зам.министър на икономиката и
енергетиката
- зам.министър на земеделието и горите;
Членове:
- зам.министър на финансите
- зам.министър на образованието и
науката
- зам.министър на отбраната
- зам.министър на вътрешните работи
- зам.председател на ДАМС
- председателят на ДАЗД
- председателят на Българския институт
по стандартизация
- председателят на НСИ
- директорът на НЗОК

- координира националната политика за намаляване
и предотвратяване на тютюнопушенето;
- изготвя и предлага за приемане от МС
национални програми, свързани с намаляване и
предотвратяване на тютюнопушенето;
- контролира и координира изпълнението на
националните програми, свързани с намаляване и
предотвратяване на тютюнопушенето, приети от
МС;
- информира МС и обществеността за
съществуващите тенденции при разпространението
и влиянието на тютюнопушенето и предлага
съответни мерки за намаляване на негативните
последици за общественото здраве;
- координира дейностите на държавните органи по
ограничаване и предотвратяване на
тютюнопушенето;
- осъществява връзка и подпомага дейностите на
неправителствените организации по ограничаване и
предотвратяване на тютюнопушенето;
- дава становища по нормативни актове,

3
(веднъ
ж на 4
месеца)

ПМС 214 от
16.09.2002 г.
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Съвет по
децентрализация
на държавното
управление
http://www.decentr
alization.governme
nt.bg/

Дирекция
"Стратегическо
планиране и
управление" в
Администрация
та към
Министерския
съвет
Даниела
Сечкова,
Искрен Иванов
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Съвет по
държавен
вътрешен

Председател – министърът на
регионалното развитие и
благоустройството
Секретар (член на съвета) – директорът
на Дирекция „Стратегическо планиране и
управление” в МС
Членове:
- зам.министър на държавната
администрация и административната
реформа
- зам.министър на земеделието и храните
- зам.министър на икономиката и
енергетиката
- зам.министър на финансите
- зам.министър на на регионалното
развитие и благоустройството
- зам.министър на околната среда и
водите
-зам.министър на здравеопазването
- зам.министър на културата
- зам.министър на труда и социалната
политика
- зам.министър на правосъдието
- зам.министър на образованието и
науката
- главен секретар на МОСВ
- областен управител на област Плевен
- областен управител на Софийска област
- областен управител на област Габрово
- 15 представители на НСОРБ
Председател- министърът на финансите
Членове:
- министърът на икономиката и

международни договори, стратегии и други актове,
свързани с мерките за ограничаване на
тютюнопушенето и последиците от него за
общественото здраве.
- подпомага Министерския съвет при
осъществяването на държавната политика в
областта на децентрализацията;
- наблюдава, анализира и координира изпълнението
на стратегията и мерките, предвидени в Програмата
за изпълнение на стратегията;
- внася за разглеждане от Министерския съвет
предложения за промени в националното
законодателство в областта на децентрализацията;
- координира дейностите и мерките, предприемани
от държавните органи, организации и институции,
както и от органите на местното самоуправление, в
областта на децентрализацията;
- извършва ежегоден мониторинг за постигане на
целите на Стратегията за децентрализация;
- подготвя и внася в Министерския съвет ежегоден
доклад за изпълнение на Стратегията за
децентрализация

- стратегическо планиране по въпросите на
държавния вътрешен финансов контрол и
усъвършенстването на контролните механизми в

3
(веднъ
жа на 4
месеца)

РМС 540 от 19
юли 2006 г.

РМС 511 от
2002 г.
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финансов контрол
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Съвет по
европейска
комуникация

енергетиката
- министърът на регионалното развитие и
благоустройството
- министърът на правосъдието
- министърът на замеделието и храните
- министърът на държавната
администрация и административната
реформа
- министърът по европейските въпроси
- председателят на Сметната палата
- директорът на Агенцията за държавен
вътрешен финансов контрол

Административ
ното звено в
МВнР,
изпълняващо
функции по

Председател -министърът на външните
работи;
Зам.председатели - министърът по
европейските въпроси и зам.министърът
на външните работи, който отговаря за

изпълнителната власт;
- наблюдава и координира дейността на финансовоконтролните звена в изпълнителната власт;
- изготвя и предлага за приемане от МС Документ
за политиката в областта на държавния вътрешен
финансов контрол и при необходимост предлага
неговото актуализиране;
- разработва стратегически тригодишен план за
прилагането на Документа за политиката в областта
на държавния вътрешен финансов контрол и
оперативен едногодишен план за действие,
включващ мерки, крайни срокове за изпълнението
им, отговорни органи и институции;
- наблюдава и координира дейностите по
стратегическия и оперативните планове и
разглежда и обсъжда доклади за тяхното
изпълнение, предоставени от отговорните органи и
институции;
- дава становища по проекти на нормативни актове,
свързани с държавния вътрешен финансов контрол;
- внася на всеки 6 месеца в Комисията по бюджет и
финанси на Народното събрание информация за
текущата политика и стратегическите намерения на
правителството в областта на държавния вътрешен
финансов контрол за създаването и поддържането
на общата законова рамка;
- осъществява контакти с представители на
научните и професионалните среди и на
неправителствения сектор, имащи отношение към
дейността на финансовоконтролните звена в
изпълнителната власт;
- представя в МС ежегоден отчет за дейността
- планиране на Комуникационната стратегия за
подготовка на членството на РБългария в ЕС;
- контрол и оценка на изпълнението на
Комуникационната стратегия за подготовка на
членството на РБългария в ЕС, наричана по-

2
(веднъ
ж на 6
месеца)

ПМС 83 от 15
април 2003 г.
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координация и
планиране на
стратегията
Албена
Воденичарова;
iprd@mfa.g
overnment.bg
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Съвет по
европейските
въпроси

Дирекция
"Координация
по въпросите на
Европейския
съюз и
международнит
е финансови
институции" в
администрацият
а на МС;

въпросите на европейската интеграция;
Членове:
-зам.министрите, отговарящи за
въпросите на евроинтеграцията;
- председателите на комисиите за
икономическо и социално сближаване;
-председателят на управителния съвет на
НСОРБ;
-представители на неправителствени
организации, социални и икономически
партньори и академични среди.
Председател- министърът по
европейските въпроси;
Членове:
- постоянният представител на РБългария
към ЕС и неговият заместник;
- зам.министрите, отговарящи по
европейските въпроси, и/или членове от
политическите кабинети на министърпредседателя, на заместник министърпредседателите и на министрите;
- директорът на дирекция "Координация
по въпросите на Европейския съюз и
международните финансови институции"
в администрацията на МС;
-началникът на отдел "Координация по
европейските въпроси" в дирекция
"Координация по въпросите на
Европейския съюз и международните
финансови институции" в
администрацията на МС;
- директорът на дирекция "Европейски
съюз" на МВнР;
- началникът на отдела за координация в
дирекция “Европейски съюз” на МВнР;
- политическият директор в МВнР;
- ръководителите на работни групи по чл.

нататък "стратегията", Плана за действие 2002 2006 г., наричан по-нататък "плана", и на работната
програма за съответната година;

- одобрява проекти на рамкови позиции на
РБългария по въпросите, които се разглеждат от
Европейския съвет, Съвета на ЕС и спомагателни
му органи, както и в процеса на комитология;
- одобрява проекти за изменение и допълнение на
рамкови позиции;
- одобрява проектите на позиции за неформалните
заседания на Европейския съвет и на Съвета на ЕС
преди тяхното разглеждане от МС;
- одобрява проектите на позиции за заседанията на
Европейския съвет и на Съвета на Европейския
съюз преди тяхното разглеждане от МС;
- одобрява проекта на Годишна програма за участие
на РБългария в процеса на вземане на решения на
ЕС;
- одобрява поименен списък на контактни лица
относно рамковите позиции на РБългария по
въпросите, които се разглеждат от Европейския
съвет, Съвета на ЕС и спомагателните му органи,
както и в процеса на комитология;
- решава въпроси от координационен характер,
които са от компетентността на повече от едно
министерство или ведомство и по които не е
постигнато съгласие в съответната работна група;
- анализира информацията за изпълнението на
задълженията, произтичащи от членството на

Редовн
и
заседан
ияведнъж
седмич
но

ПМС 85 от 17
април 2007 г.
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7 от ПМС85.
Постоянно поканени: председателят на
Комисията по европейските въпроси на
Народното събрание и представител на
Президента
26

Съвет по
националния
радиочестотен
спектър

Дирекция
“Политика в
съобщенията”
на ДАИТС;

http://www.daits.g
overnment.bg/?t=
radio

Никола Манчев
949 2606
nmanchev@daits
.
government.bg

Председател – председателят на ДАИТС
Членове
- двама представители на КРС
- двама представители на МФ
- двама представители на МИЕ
- двама представители на МО
- двама представители на МВР,
- двама представители на Националната
служба за охрана
- двама представители на Националната
разузнавателна служба
- трима представители на ДАИТС
- един представител на МТ

Рбългария в Европейския съюз, и предлага на
работните групи предприемането на приоритетни
действия в тази насока;
- разглежда въпроси, свързани с механизма за
сътрудничество и оценка, осъществяван от ЕК;
- създава временни работни групи за изпълнение на
конкретни задачи.
- изготвя и след обществено обсъждане предлага за
приемане от МС държавната политика по
планиране и разпределяне на радиочестотния
спектър и осъществява провеждането й.
- подготвя и периодично актуализира Национален
план за разпределение на радиочестотния спектър
на радиочестоти и радиочестотни ленти за
граждански нужди, за нуждите на националната
сигурност и отбраната, както и за съвместно
ползване между тях, който се утвърждава от МС.
- Конкретното разпределение на радиочестотите и
радиочестотните ленти, предвидени за съвместно
ползване за граждански нужди и за нуждите на
националната сигурност, се извършва съгласувано
между заинтересуваните държавни органи и
служби по реда на чл. 11, ал. 5 и 6 от Закона за
електронните съобщения. При непостигане на
съгласие съветът разглежда въпроса на първото
предстоящо заседание след постъпването му и
предлага на МС да приеме решение.
- разглежда въпросите, свързани с
електромагнитната съвместимост, възникнали
между ползватели на радиочестотен спектър, по
определен от съвета ред. При несъгласие между
заинтересуваните държавни органи и служби
съветът в 10-дневен срок от разглеждането на
въпроса на свое заседание предлага на МС да
приеме решение.
- При искане за ползване на радиочестоти и
радиочестотни ленти на територията на РБългария

4
(веднъ
ж на 3
месеца)

ПМС 262 от 3
декември 1998
г.
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Съвет по
сигурността

Секретар –
Боян Чуков,
експерт към
политическия
кабинет на
министърпредседателя;
Административ
но-техническо
обслужване –
Администрация
та на МС

Председател – министър-председателят
Зам.председател- зам.министърпредседателят, който координира
дейността в областта на отбраната и
вътрешните работи.
Основен състав:
- министърът на външните работи
- министърът на отбраната
- министърът на вътрешните работи;
- зам.министър на външните работи
- зам.министър на отбраната
- зам. министър на вътрешните работи
- главният секретар на МВР
- началникът на Генералния щаб на БА
- ръководителите на разузнавателните и
контраразузнавателните служби
Оперативен състав:
- министърът на външните работи;
- министърът на отбраната;
- министърът на вътрешните работи;
- главният секретар на МВР;
- началникът на Генералния щаб на БА.

от чужди държави и международни организации
съветът отправя писмени запитвания до
заинтересуваните държавни органи и служби
относно становищата им за предоставяне за
използване на исканите радиочестоти и
радиочестотни ленти. Заинтересуваните държавни
органи и служби се произнасят в 10-дневен срок от
получаване на запитването. Съветът разглежда
получените писмени становища и взема решение за
разрешаване ползването от чужди държави и
международни организации на конкретни
радиочестоти и радиочестотни ленти от
радиосъоръжения с техните технически параметри,
срока и мястото за ползването им на територията на
РБългария.
- обобщава, анализира и прави изводи от цялата
текуща информация за рисковете пред
националната сигурност;
- дава професионална оценка и прогноза за
динамиката на опасностите за националната
сигурност;
- планира конкретни мерки за неутрализиране на
опасностите за националната сигурност;
- предлага решения в условия на криза;
- координира плановете на специалните органи за
добиване на информация;
- дава становища по разпределението на ресурсите;
- разработва и предлага на Министерския съвет
годишен доклад за националната сигурност.
- Министрите и ръководителите на ведомства
съобразно своята компетентност представят в
Съвета по сигурността в определени от него
срокове стратегии и програми за най-ефективно
използване на политическите, военните и
икономическите ресурси на страната.
Представените стратегии и програми по ал. 1 се
обсъждат от основния състав на Съвета по

12
(ежеме
сечно)

ПМС 216/1998
г.
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Президентът на РБългария може да
участва лично на всяко от заседаданията.
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Съвет за
координация и
оперативно
наблюдение на
средствата от
Европейския съюз

Дирекция
"Координация и
контрол върху
дейностите по
управлението
на средствата от
Европейския
съюз" в
администрацият
а на
Министерския
съвет.

Председател: зам.министър
председателят, отговарящ за
координацията по планирането,
програмирането, управлението,
наблюдението и контрола на средствата
от ЕС
Членове на ниво А: министърът на
финансите, министърът на икономиката и
енергетиката, министърът на
регионалното развитие и
благоустройството, министърът на труда
и социалната политика, министърът на
транспорта, министърът на вътрешните
работи, министърът на околната среда и
водите, министърът на държавната
администрация и административната
реформа и министърът на земеделието и
храните
Членове на ниво Б:
а) заместник-министрите, в чийто ресор
са изпълнителните агенции по Програма
ФАР, Агенция САПАРД, управляващите
органи по Кохезионния фонд,
управляващите органи на оперативните
програми, съфинансирани от
Структурните фондове, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони,
Европейския фонд за гарантиране на
земеделието и Европейския фонд за
рибарство, на Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 - 2013

сигурността, който въз основа на тях подготвя
проект за разпределение на ресурсите на страната
за повишаване степента на защита на националните
интереси. Проектът се внася за разглеждане на
заседание на МС от председателя на съвета.
Ниво А:
- решава всички въпроси от координационен
характер, които са в компетенциите на повече от
едно министерство или ведомство;
- решава принципни въпроси на координацията при
управлението на средствата от ЕС.
Ниво Б:
- съгласува съответните планове/доклади за
изпълнение на предприсъединителните програми
на ЕС/Кохезионния фонд по Регламент 1164/94,
преходния финансов инструмент, инструмента
"Шенген", фонд "Връщане", Европейския фонд за
интеграция на трети държави, Европейския
бежански фонд и фонд "Външни граници" (2010 2013 г.);
-разглежда и съгласува обобщен ежемесечен отчет,
изготвен от Централното координационно звено и
Националния фонд въз основа на утвърден от
заместник министър-председателя образец за
напредъка по изпълнението на програмите по т. 1 и
4;
- предлага на заместник министър-председателя
корективни мерки за подобряване изпълнението на
предприсъединителните програми/Кохезионния
фонд по Регламент 1164/94, инструмента "Шенген",
фонд "Връщане", Европейския фонд за интеграция
на трети държави, Европейския бежански фонд и
фонд "Външни граници" (2010 - 2013 г.), на
оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие на

12
(веднъ
ж
месечн
о),
отделн
о за
всяко
ниво

ПМС 224 от 10
септември 2008
г.
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г., Централното координационно звено и
Сертифициращият орган, заместникминистър на вътрешните работи и
заместник-министър на външните работи,
в чийто ресор са инструментът "Шенген",
фонд "Връщане", Европейският фонд за
интеграция на трети държави,
Европейският бежански фонд и фонд
"Външни граници" (2010 - 2013 г.);
б) директорите на дирекции/главни
дирекции/изпълнителни агенции,
определени за изпълнителни агенции по
Програма ФАР, Агенция САПАРД,
управляващите органи по Кохезионния
фонд по Регламент 1164/94 на
Европейския съюз, управляващите
органи и междинните звена на
оперативните програми, съфинансирани
от Структурните фондове, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони,
Европейския фонд за гарантиране на
земеделието и Европейския фонд за
рибарство, на Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 - 2013 г.
и на дирекциите, определени за
Централно координационно звено и
Сертифициращ орган, Одитиращ орган,
както и ръководителите на
Разплащателната агенция по програма
САПАРД и на Компетентния орган по
програма САПАРД, директорите на
дирекция "Координация и контрол върху
дейностите по управлението на
средствата от Европейския съюз" и на
дирекция "Координация на борбата с
правонарушенията, засягащи

селските райони, Европейския фонд за гарантиране
на земеделието и Европейския фонд за рибарство, и
на Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 - 2013 г.;
- разглежда индикативните годишни работни
програми на оперативните програми по смисъла на
чл. 11, ал. 1 от Постановление № 121 на
Министерския съвет от 2007 г. за определяне на
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по оперативните програми, съфинансирани
от Структурните фондове и Кохезионния фонд на
ЕС, и по Програма ФАР на ЕС (обн., ДВ, бр. 45 от
2007 г.; изм., бр. 38 и 61 от 2008 г.) и годишни
доклади за изпълнението на оперативните програми
и на мерките от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони, Европейския фонд за
гарантиране на земеделието и Европейския фонд за
рибарство, и на Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 - 2013 г.;
- поставя за решаване пред съвета на ниво А
конкретни проблеми, свързани с планирането,
програмирането, изпълнението, наблюдението и
контрола при управлението на средствата от ЕС;
- създава временни работни групи за изпълнение на
конкретни задачи
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Съвет за
координация и
мониторинг при
реализацията на
инфраструктурни
проекти с
национално
значение

Дирекция
„Икономическа
и социална
политика”,
Администрация
на МС
t.kamenova@go
vernment.bg
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Междуведомстве
н консултативен
съвет по
устойчиво
развитие

Организационе
н секретариат в
МИЕ;
Милена Цолева
тел. 9263 248,
email:
m.tzoleva@mee.
government.bg

финансовите интереси на Европейските
общности" в администрацията на
Министерския съвет
Председател – министър-председателят
на РБългария
Членове:
- министърът на икономиката и
енергетиката
- министърът на транспорта
- министърът на околната среда и водите
- министърът на финансите
- министърът на регионалното развитие и
благоустройството
- министърът на земеделието и храните
- министърът на държавната
администрация и административната
реформа
- министърът на здравеопазването
- министърът на образованието и науката
- председателят на ДАМС
- председателят на ДАИТС
- изпълнителният директор на Фонд
„Републиканска пътна инфраструктура”
- директорът на дирекция
„Икономическа и социална политика” в
МС
Председател – министърът на
икономиката и енергетиката
Членове:
- зам.министър на икономиката и
енергетиката
-зам.министър на здравеопазването
- зам.министър на земеделието и храните
- зам.министър на транспорта
- зам.министър на труда и социалната
политика
- изпълнителен директор на Агенцията за

РМС от
02.04.2008 г.

Управлява, организира и координира дейностите,
свързани с устойчивото развитие на национално
ниво, като:

РМС 598 от 8
август 2006 г.

- очертава на базата на дебати с гражданското
общество цялостната визия и стратегическите
приоритети в областта на устойчивото развитие в
дългосрочна перспектива и координира изготвянето
и приемането от Министерския съвет на
Национален план за устойчиво развитие във връзка
с изпълнението на Стратегията за устойчиво
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икономически анализи и прогнози към
министъра на финансите
- зам.министър на регионалното развитие
и благоустройството
- зам.министър на околната среда и
водите
- зам.министър на външните работи
- зам. министър на държавната
администрация и административната
реформа
- зам.министър на образованието и
науката
- директор на дирекция “Инвестиционна
политика и обществени поръчки” на
МОСВ
- директор на дирекция “Европейска
интеграция и международно
сътрудничество” на МРРБ
- директор на дирекция “Национална
здравна политика” на МЗ
- директор на дирекция “Координация на
програми и проекти” на МТ
- директор на дирекция “Условия на труд,
управление при кризи и алтернативна
служба” на МТСП
- директор на дирекция “Европейска
координация и международно
сътрудничество” на МДААР
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
31
Национален съвет n.a.
по данъчна
политика

-10 члена, определени от финансовия
министър от структури на МФ
- представител на НОИ
- представител на НСИ
- представители на националните
браншови организации и синдикални
сдружения.
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

развитие на Европейския съюз;
- координира изготвянето и представя на министъра
на външните работи проекти на позиции на
РБългария по въпросите на устойчивото развитие
за участие в международни форуми в рамките на
ООН и други международни организации и в
процеса на вземане на решения в ЕС;
- прави предложение пред МС за иницииране на
необходимите законодателни промени, които да
осигурят инкорпорирането на принципа на
устойчивото развитие в националната правна
система съобразно изискванията на ЕС
- следи за синхронизирането на приетите в страната
стратегии и програми с визията и приоритетите в
областта на устойчивото развитие;
- определя критерии и измерители за оценка на
изпълнението и осъществява наблюдение и контрол
на изпълнението на Националния план за
устойчиво развитие;
- изпълнява функции, свързани с диалога с
обществеността
и
със
заинтересуваните
организации по въпросите на устойчивото развитие
и др.

n.a.

Послед
но
заседан
ие –
началот
о на
2006 г.

Заповед на
министъра на
финансите
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Национален съвет
за защита на
потребителите

Дирекция
„Защита на
потребителите”,
МИЕ
Симона
Пандурска
9407695
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Национален съвет
по иновации

Ели Анави
Дирекция
„Политика по
отношения на
предприятията”

Председател – министъра на икономиката
и енергетиката;
Зам. председател – зам.министърът на
икономиката и енергетиката, отговарящ
за политиката за защита на
потребителите
Членове:
- представител на МЗ
- представител на МЗХ
- представител на МИЕ
- представител на МТ
- представител на МФ
- представител на КЗК
- шестима представители на
представителните сдружения на
потребителите.

- консултира министъра на икономиката и
енергетиката за провеждане на ефективна
потребителска политика;
- изготвя програми за провеждане на потребителска
политика;
- прави предложения чрез министъра на
икономиката и енергетиката за изменения и
допълнения в правното регулиране на защитата на
потребителите;
- прави предложения до съответните държавни
органи във връзка с ефективното прилагане на
законодателството, свързано със защитата на
потребителите;
- дава становища по проекти на нормативни актове,
свързани с правата на потребителите;
- насърчава сключването на споразумения между
сдружения на потребителите и сдружения на
търговците;
- обсъжда други въпроси, свързани със защитата на
потребителите.

3
(веднъ
ж на 4
месеца)

Закон за защита
на
потребителите

Председател – министърът на
икономиката и енергетиката;
Членове:
-зам.министър
на
икономиката
и
енергетиката;
- съветник на министъра на икономиката,
отговарящ за дейността на Съвета
-зам.министър на образованието и
науката;
-зам.министър на финансите;
- зам.министър на регионалното развитие
и благоустройството;
-представител
на
Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия;
- 2 представители на ДАИТС;

- подпомага министъра на икономиката при
формирането и провеждането на националната
политика в областта на иновациите в съответствие
с Иновационната стратегия на Република България;
- координира дейността между държавните органи,
научните
организации,
университетите,
неправителствените
организации
и
други
заинтересовани страни в областта на иновациите и
трансфера на технологии;
- предлага промени и предлага нови мерки за
реализация на Иновационната стратегия;
- разглежда годишния доклад за състоянието и
развитието на политиката в областта на
иновациите, съгласно Иновационната стратегия
- обсъжда и приема становища по проекти на
законови и подзаконови актове, свързани с

4
(веднъ
ж на 3
месеца)

РМС 723 от 8
септември 2004
г. (за приемане
на Иновационна
стратегия)
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Консултативен
съвет за
насърчаване на
малките и
средните
предприятия

Дирекция
„Политика по
отношения на
предприятията”

- представител на Патентното ведомство;
- представител на Съвета на ректорите на
висшите училища;
- представител на УС на БАН;
- представител на Националния център
по аграрни науки
-представител на УС на Националният
иновационен фонд;
- 2 представители на неправителствени
организация;
- представител на БСК;
- представител на БТПП;
- представител на Асоциацията на
индустриалния капитал
- 2 представители на КРИБ
- представител на частния бизнес
Председател - министърът на
икономиката и енергетиката
Зам.председател- изпълнителният
директор на Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средните
предприятия
Членове:
- зам.министър на икономиката и
енергетиката;
- зам.министър на финансите;
- зам.министър на труда и социалната
политика;
- представител на Президента;
- представител на НСОРБ
- председателят на Настоятелството
Националната занаятчийска камара;
- председателят на БСК;
- председателят на БТПП;
- председателят на УС на Българската
асоциация на агенциите за регионално
развитие и бизнес центрове;

държавната
политика
за
насърчаване
на
иновациите;
- подпомага взаимодействието и сътрудничеството
между органите на изпълнителната власт, научните
среди,
неправителствените
организации
и
представителите на деловите среди в областта на
иновациите.

- обсъжда състоянието и политиката за насърчаване
създаването и развитието на малките и средните
предприятия и дава предложения за нейните
приоритетни направления за съответната година;
- обсъжда резултатите от анализа на състоянието и
развитието на малките и средните предприятия по
области и отрасли и прави предложения при
изготвянето на годишния доклад;
- предлага усъвършенстване на нормативната
уредба на обществените отношения, свързани с
малките и средните предприятия;
-осигурява обществен достъп до информация за
законодателни инициативи и участие на
предприемачите и техните сдружения в
обсъждането на законови и подзаконови
нормативни актове;
-обсъжда резултатите и дава препоръки относно
изпълнението на националната стратегия за
насърчаване на малките и средните предприятия и
на годишните програми за нейното прилагане.

Закон за
малките и
средните
предприятия
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Национален съвет
по метрология

Главна
дирекция
"Национален
център по
метрология":
БИМ

- управителят на Фондация за развитие на
предприемачеството;
- изпълнителният директор на
"Национална мрежа за бизнес развитие";
- изпълнителният директор на
"Насърчителна банка" - АД;
- научен секретар на БАН;
- ректорът на УНСС;
- ректорът на СУ "Климент Охридски";
- съпредседателят на ЦИР;
- изпълнителният директор на ИПИ
Председател – министърът на
икономиката и енергетиката
26 членове:
- по един представител на МОСВ, МИЕ,
МЗ, МТ, МВР, МО, МЗХ, МРРБ,
Агенцията за ядрено регулиране,
ДАМТН, Българския институт по
метрология, Изпълнителна агенция
"Българска служба за акредитация" и на
Българския институт за стандартизация,
определени от съответния министър или
ръководител на ведомство;
- Петима представители на научната
общност, определени по споразумение
между председателя на БАН и
председателя на Съвета на ректорите;
- Четирима представители на национално
представените организации на
работодателите по чл. 35 от Кодекса на
труда, определени по споразумение
между тях;
- Двама представители на сдруженията на
потребителите, определени по
споразумение между тях;
- Двама представители на сдруженията на
метролозите, определени по

Разглежда проекти на нормативни актове, програми
и концепции за развитие на метрологията и дава
становища и предложения по други въпроси,
поставени от министъра на икономиката и
енергетиката

Закон за
измерванията
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споразумение между тях.
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
36
Национален съвет Секретар Председател- министърът на
за научни
образованието и науката
държавен
изследвания
Членове:
служител в
- представител на МИЕ
МОН,
http://www.nsfb.ne определен от
- представител на МФ
- двама представители на МЗХ
t/?id=44
министъра.
- седем представители на висшите
училища, предложени от Съвета на
ректорите
- четирима представители, предложени
от Управителния съвет на БАН
- председателят на Изпълнителния съвет
на фонд "Научни изследвания"
- двама представители на организациите
на работодателите, посочени след
споразумение на техните председатели
- представител на неправителствени
организации на учените, посочен след
споразумение на техните председатели
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
37
Съвет
Секретариат –
Председател – зам.министър председател
„Международно
отдел „Помощ
и министър на външните работи
сътрудничество за за развитие” в
Членове:
развитие”
Дирекция
- зам.министър на финансите
„ООН и
- зам.министър на икономиката и
глобални
енергетиката
въпроси”
- зам.министър на външните работи
Лице за
- зам.министър на околната среда и
контакти – Боян водите
Белев, началник - зам.министър на земеделието и храните
отдел
- зам.министър на регионалното развитие
и благоустройството
- зам.министър на отбраната
- зам.министър на образованието и
науката

- участва в разработването на Националната
стратегия за научни изследвания и доклада за
състоянието и развитието на научните изследвания
в научните организации и висшите училища;
- дава становище по докладите на научните
организации и висшите училища за състоянието на
научната и изследователската дейност в тях;
- дава становища за участието на Р България в
международното научно сътрудничество;
- изготвя анализ за състоянието на научните
изследвания и научното сътрудничество на
РБългария;
- по искане на министъра на образованието и
науката дава становища и по други въпроси,
свързани с развитието на научните изследвания.

- одобрява общите насоки, целите, задачите,
географските и секторните приоритети на
българската официална помощ за развитие
- координира изработването на средносрочни
програми и годишни планове за действие
- предприема мерки за подобряване на качеството и
ефективността на приноса на България към
сътрудничеството за развитие и популяризиране на
този принос в страната и в чужбина за привличане
подкрепата на гражданското общество и частния
бизнес на основата на публично-частното
партньорствою
- координира изработването на специална правнонормативна база

4
(веднъ
ж на 3
месеца)

Закон за
насърчаване на
научните
изследвания

РМС 504 от 23
юли 2007
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- зам.министър на културата
- зам.министър на транспорта
- зам.министър на труда и социалната
политика
- зам.министър на държавната
администрация и административната
реформа
- зам.министър на извънредните ситуации
-член на Сметната палата

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
38
Национален съвет МТСП
Председател – министърът на труда и
за насърчаване на Дирекция
социалната политика
заетостта
"Политика на
24 члена - равен брой представители (по
пазара на
8) на:
труда"
1. държавните институции, определени
от Министерския съвет;
Елка
2. представителните организации на
Димитрова
edimitrova@mls работодателите на национално равнище;
p.government.bg 3. представителните организации на
работниците и служителите на
национално равнище.

39

Съвет по
интеграция на
ромите в
българското

Дирекция
“Демографска и
семейна
политика
и

Председател - министър на труда и
социалната политика
Зам.председател - национален
координатор на Десетилетието

- обсъжда и дава становища по разработването и
провеждането на политиката по заетостта и на
Националния план за действие по заетостта;
- периодично се информира за данните за
състоянието на пазара на труда и за ефективността
от прилаганите мерки и програми за насърчаване на
заетостта;
- предлага на МТСП разработването на проекти на
нормативни актове, мерки и програми за
насърчаване на заетостта;
- обсъжда и дава становища по проекти на
нормативни актове, свързани с пазара на труда;
- обсъжда проекти и дава становища по
споразумения на Министерството на труда и
социалната политика с други министерства,
държавни институции и неправителствени
организации за общи действия по въпросите на
заетостта.
Съветът дава мнения по въпросите на ромското
социално включване и равнопоставеността на
ромите в българското общество

4
(веднъ
ж на 3
месеца)

Закон за
насърчаване на
заетостта

12

Заповед № 603
от 16 август
2006 г. на
министъра на

36

общество

равни
възможности”.
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Национален
консултативен
съвет по
професионална
квалификация на
работната сила

МТСП
Дирекция
"Политика на
пазара на
труда"
Елка
Димитрова
edimitrova@mls
p.government.bg
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Съвет за социално
подпомагане

Дирекция
„Социална
закрила
и
социално
включване” в
МТСП. Лице за
контакти
–
Инна
ВедърЦенкова,
държавен
експерт в отдел
„Социални
помощи”, тел:
8119647, e-mail:
vedar@mlsp.gov
ernment.bg.

Членове:
- представители на ромски
неправителствени организации
Председател - зам.-министър на труда и
социалната политика
Зам.председател – зам.министър на
образованието и науката
Членове - представители на
министерства, агенции, комисии,
представителни организации на
работодателите и на работниците и
служителите на национално равнище и
други юридически лица с нестопанска
цел
Председател – министърът на труда и
социалната политика
Членове:
- представител на МТСП,
- представител на МФ
- представител на МОН,
- представител на МРРБ,
- представител на МЗ
-представител на НСОРБ
- по един представител на представените
на национално равнище организации на
работодателите
(БСК,
БСЧП
„Възраждане”, БТПП, ССИ, АИКБ,
КРИБ)
- по един представител на представените
на национално равнище организации на
работниците
и
служителите
(КТ
„Подкрепа”, КНСБ)
- 4 представители на юридически лица с
нестопанска цел, осъществяващи дейност
в обществена полза в областта на
социалното подпомагане (Съюз на
пенсионерите, Асоциация „Анимус”,

- съгласува разработването на национална политика
и стратегии за обучение за придобиване на
професионална квалификация на безработни и
заети лица;
- координира и контролира взаимодействието
между представителните организации на
работодателите и на работниците и служителите на
национално равнище във връзка с ученето през
целия живот;
- съгласува потребностите от обучение за
придобиване на професионална квалификация.
- обсъжда и изразява становища по проекти на
нормативни актове, програми и стратегии в
областта на социалното подпомагане;
- обсъжда годишните отчети и анализи за дейността
на Агенцията за социално подпомагане;
- обсъжда годишния доклад на фонд „Социално
подпомагане”;
- определя членовете на УС на фонд „Социално
подпомагане”;
- съдейства за координацията между държавните и
общинските органи и юридическите лица с
нестопанска цел, осъществяващи дейност в
обществена полза в областта на социалното
подпомагане;
- поддържа връзка със средствата за масово
осведомяване и популяризира дейността, свързана
със социалното подпомагане;
- приема ежегодни отчети за дейността си.

труда и
социалната
политика
Закон за
насърчаване на
заетостта

2 (не
помалко
от
веднъж
на 6
месеца)

Закон за
социално
подпомагане

37

42

Национален съвет
по трудова
миграция

Директорът на
дирекция
„Свободно
движение на
хора, миграция
и интеграция”
Лиляна
Станкова
lstankova@mlsp.
government.bg

43

Национален
управляващ съвет
за ограничаване и
премахване
на
детския труд

Отдел „Условия
на труд” в
дирекция
„Индустриални
отношения;
лице за
контакти –
Дарина Конова,
държавен
експерт в отдел
“Условия на
труд

Демократичен
съюз
на
жените,
Национален ромски център „Свети
Георги”).
Членове:
- представители на ведомства
- представители на представителните
организации на работодателите и
синдикатите на национално и браншово
ниво.

Председател: зам. министър на труда и
социалната политика
Зам.председател - директор на дирекция
"Условия на труд, управление при кризи
и алтернативна служба" в МТСП
Членове:
- представител на МТСП
- представител на МВнР
- представител на МВР
- представител на МОН
- представител на ИА "Главна инспекция
по труда"
- представител на Агенцията за социално
подпомагане
- представител на Държавната агенция за
закрила на детето
- представител на КТ „Подкрепа”
- представител на КНСБ
- 6 представителя на националнопредставените работодателски
организации
- 4 представители на неправителствени

- определяне на годишни квоти за прием на
работници от трети страни след анализ на
наличието/недостига на работна сила;
- консултиране по други свързани с трудовата
миграция и интеграцията на граждани от трети
страни въпроси;
- при очертаване на недостиг на заявените
специалисти на пазара на труда в България
Националният съвет по трудова миграция
препоръчва приема им от трети страни, вкл. в
рамките на двустранните спогодби и в рамките на
определената от него годишна квота.
Националния управляващ съвет за ограничаване и
премахване на детския труд ще има следните
функции:
- да консултира по приоритетни области за
дейностите, свръзани с ограничаването и
премахването на детския труд;
- да разглежда и утвърждава програмите, които ще
се реализират в съответствие с Международната
програма за премахване на детския труд на
Международната организация по труда и да
координира работата на национално равнище по
тези програми;
- да определя приоритетните области, в които ще се
разработват и изпълняват програмите;
- периодично да разглежда и оценява изпълнението
на дейностите, свързани с ограничаването и
премахването на детския труд.

РМС за
приемане на
Национална
стратегия на Р
България по
миграция и
интеграция
2008-2015 г

Заповед на №
23 от 12.01.2006
г. на Министъра
на труда и
социалната
политика

38

организации
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
44
Национален съвет МОСВ
Председател- зам.министър на околната
по биологичното
среда и водите
разнообразие
Няма информация за състава
45
Висш
Дирекция
Председател- заместник-министъра на
консултативен
"Води"
околната среда и водите, в чийто ресор е
съвет по водите
Секретар:
включена главната дирекция по водите.
Членове:
Борил
Заднепровски
- представител на МОСВ
ст. експерт в
- представител на МРРБ
отдел
- представител на МЗХ
“Опазване на
- представител на МИЕ
водните
- представител на МТС
обекти” в
- представител на МЗ
МОСВ
- представител на МФ
Зам. секретар –
- представител на Държавната агенция
"Гражданска защита"
Кремена
- представител на БАН
Симеонова –
експерт в отдел - представители на общините;
- представители на неправителствените
“Ползване на
организации в областта на водите
водите” в
МОСВ

n.a.
Разглежда, дава становища, прави препоръки,
изготвя предложения и проекти за решения,
свързани със:
- националния водностопански план, становищата и
препоръките от проведените обсъждания и
съгласувания на плана, включително избор на
вариант за внасяне в Министерския съвет;
- предложенията на министъра на околната среда и
водите за изменяне от Министерския съвет на
планове на съответното териториално ниво,
включително плановете за регионално развитие,
териториалноустройствените, лесоустройствените,
паркоустройствените и други планове,
несъобразени с плановете за управление на речните
басейни и националния водностопански план;
- изготвените и предварително съгласувани
задания на басейновите дирекции за разработване
на плановете за управление на речни басейни;
- плановете за управление на речните басейни
преди и след обществено обсъждане;
- рационалното и ефективното използване на
водите при осъществяване на държавната политика,
свързана с дейностите по експлоатация,
изграждане, реконструкция и модернизация на
водностопанските системи и съоръжения;
- изграждането на деривации и прехвърляне на
води между речни басейни;
- ограничаване на водоползването и/или ползването
на водите и въвеждането на лимити и спазването на
регламентираните приоритети;
- националната система за мониторинг на водите;
- други, включително и финансово-икономически,

4
(веднъ
ж на 3
месеца)

Закон за
биологичното
разнообразие
Закон за водите

39

46

Консултативноекспертен съвет
за лечебни
растения

Дирекция
"Национална
служба за
защита на
природата"

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
47
Съвет за защита
Дирекция
на
„Авторско
интелектуалната
право и сродни
собственост
права” на МК
http://mc.governme Георги
nt.bg/page.php?p=
Александров
52&s=257&sp=25
Дамянов9&t=0&z=0
g.damyanov@m
c.government.bg;
94 – 00 – 821

Председател – зам.министър на околната
среда и водите
Зам.председател – избира се от съвета
Членове:
- 3 представители на МОСВ
- представител на МЗХ,
- представител на МЗ,
- представител на МИЕ
- представител на Националното
управление по горите към МЗХ,
- представител на Националния център
по обществено здраве към МЗ
- представител на Националното
сдружение на общините в РБългария
- представители на институти към
Българската академия на науките,
научни, браншови и неправителствени
организации, в областта на лечебните
растения.
Председател – министърът на културата
Членове:
- зам.министър на културата
- зам.министър на правосъдието
- зам.министър на финансите
- зам.министър на икономиката и
енергетиката
- зам.министър на вътрешните работи
- редседателят на Патентното ведомство
- председателят на Софийския градски
съд
- зам.главният прокурор – ръководител на
Върховната касационна прокуратура
- председателят на Съвета за електронни
медии

въпроси, свързани с управлението на водите.
Съветът подпомага министъра на околната среда и
водите при разработването и провеждането на
политиката, свързана с лечебните растения, като
приема становища и прави препоръки в следните
основни направления:
- разработване на планови документи и нормативни
актове, предвидени в Закона за лечебните растения;
- координация между институциите и
организациите;
- организация и контрол по прилагане на Закона за
лечебните растения;
- ползване на ресурсите от лечебни растения;
- опазване и проучване на лечебните растения;
- култивирано отглеждане на лечебни растения;
- обучение и образователни материали;
- изразходване на средствата, събрани по Закона за
лечебните растения

- съдейства на министерствата, ведомствата и
другите органи при координацията на дейността
им по защита на интелектуалната собственост;
- разработва приоритетни мерки и действия за
повишаване на ефективността от практическото
прилагане
на
нормативните
актове,
регламентиращи отношения във връзка
с
интелектуалната собственост;
- обсъжда проекти за нормативни и други актове,
регламентиращи отношения във връзка
с
интелектуалната собственост;
- подпомага сътрудничеството с юридически лица с
нестопанска цел, работещи
в областта на
интелектуалната собственост;
- подпомага изпълнението на значими национални
и регионални проекти във връзка със защитата на

2

Закон за
лечебните
растения

12
(веднъ
ж
месечн
о)

РМС 42 от 23
януари 2006 г.
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- председателят на КЗК
- председателят на КРС
- представител на Агенция “Митници”
- представител на Националната агенция
за приходите
- представител на Националната служба
“Борба с организираната престъпност”
- представител на Националната служба
“Полиция”
Председател – министър на културата
48
Национален съвет Дирекция
по читалищно
Зам. председател – зам.министър на
„Регионални
дело
културата
културни
Секретар: директорът на дирекция
дейности”. МК
http://mc.governme Венцислав
„Регионални културни дейности”
Членове:
nt.bg/reg/index.php Велев
- директор на НБ „Св. Св. Кирил и
?act=content&rec= 9400933
665
9871432(тел./фа Методий”
- председател на Съюза на народните
кс)
V.Velev@mc.go читалища
- директор на Института за фолклор при
vernment.bg
БАН
- директор на дирекцията по
вероизповедания при МС
- представител на списание „Читалище”
- председател на Съюза на артистите
- председател на Съюза на музикалните и
танцови дейци
- председател на Съюза на българските
писатели
- представител на МФ
- представител на МОН
- представител на НСОРБ
- председател на читалище „Св. Св.
Кирил и Методий” - Първомай
- 2-ма дейци на културата
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
49
Висш съвет по
Дирекция
Председател - министърът на

интелектуалната собственост;
- наблюдава и анализира правоприлагането в
областта на защитата на интелектуалната
собственост, като изисква информация от
съответните органи за броя и резултатите от
извършените проверки;
- по предложение на председателя изпълнява и
други задачи във връзка със защитата на
интелектуалната собственост
n.a.

- разглежда и прави предложения по основните

Закон за
народните
читалища

12

Закон за

41

фармация

"Национална
здравна
политика":
д-р Светлана
Спасова
9301-245
sspassova@mh.g
overnment.bg

здравеопазването. Той не е член на
съвета.
19 членове - равен брой представители на
Министерството на здравеопазването и
на Изпълнителната агенция по
лекарствата, на Фармацевтичния
факултет на Медицинския университет София, на съсловната организация на
фармацевтите и представител на
Националната здравноосигурителна каса.

насоки и приоритети в областта на фармацията;
- дава становища при изработването на законови и
подзаконови нормативни актове, свързани с
фармацията;
- участва и консултира разработването на списъци
с лекарства във връзка с прилагане на Закона за
лекарствата и аптеките в хуманната медицина
(ЗЛАХМ) и Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите;
- участва и дава становище за проучванията на
лекарствената употреба и изготвянето на критерии
за оценка рационалността на употребата на
лекарства;
- прави мотивирано предложение за издаване на
разрешения или отказ за издаване на разрешения за
откриване на аптеки по реда на чл. 73, ал. 2
ЗЛАХМ;
- прави предложения за закриване на аптеки в
случаите по чл. 109, ал. 1 ЗЛАХМ;
- прави предложение за издаване или отнемане на
лицензия за търговия на дребно и съхраняване на
наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и
техните препарати съгласно Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите;
- дава становища за цени на приготвяни в аптеките
екстемпорални лекарствени форми;
- разработва основните принципи на Добрата
фармацевтична практика и ги предлага на
министъра на здравеопазването за одобрение;
- дава становище за фармацевтичното образование
и следдипломната квалификация на
фармацевтичните кадри и прави препоръки за
тяхното подобряване;
- дава становище и обсъжда програми за
организиране на обществени образователни
кампании в областта на лекарствата;
- дава становище относно участието на

(веднъ
ж
месечн
о)

лекарствените
средства и
аптеките в
хуманната
медицина
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Национален съвет
за ограничаване
на остеопорозата

Дирекция
„Обществено
здраве”;
секретар –
Илияна
Александрова,
секретар на
съвета.

Председател – зам.министър на
здравеопазването;
Членове:
- представител на МЗ
- представител на МОН
- представител на МФ
- представител на МЗХ
- представител на МИЕ
- представител на МТСП
- представител на МОСВ
- представител на ДАМС
- представител на НЗОК
- представител на Националния център
по здравна информация;
- представител на Националния център
по опазване на общественото здраве;
- представител на Националния център
по радиодиобиология и радиационна
защита
- представител на Българския лекарски
съюз;
- представители на научните медицински
дружества по ревматология,
ендокринология, ортопедия и
травматология, акушерство и
гинекология, рентгенология, клинична
дензитометрия, педиатрия, хранене и
диететика, остеопороза, сдружението на
общопрактикуващите лекари;
- представители на пациентски
организации по остеопороза

фармацевтични кадри в разработването и
решаването на национални екологични проблеми;
- следи развитието на фармацевтичната наука и
практика в други страни и дава становище за
внедряване на положителния опит в нашата страна.
- координира реализацията на програмата като цяло
и между отделните изпълнители;
- съдейства за преодоляване на затрудненията при
реализация на отделни дейности;
- представя годишен отчет пред министъра на
здравеопазването;
- разглежда и предлага за утвърждаване от
министъра на здравеопазването на стандарти,
методи, методики, протоколи, статистически
образци, необходими при профилактиката,
диагностиката и лечението на остеопорозата;
- обявява и съдейства за реализацията на
национални кампании за превенция на
остеопорозата;
- приема и одобрява областните програми за
ограничаване на остеопорозата;
- прави предложение за обявяване на конкурси за
проекти, финансирани от средства на програмата.

Решение на МС
за приемане на
Национална
програма за
ограничаване на
остеопорозата в
Република
България 20062010 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
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Съвет по отбрана

Секретар на
съвета – Орлин
Иванов,
началник на
политическия
кабинет
Дирекция
"Администрати
вно и
информационно
обслужване"
на МО

Членове на Съвета по отбраната са:

Съветът по отбраната разглежда:

- началникът на Генералния щаб на БА

- актуални въпроси на военната политика на
страната;

Закон за
отбраната и
въоръжените
сили

- зам.министрите на отбраната
- зам. началниците на Генералния щаб
- командващите на видовете въоръжени
сили.

- военните аспекти на концепцията за национална
сигурност и военната доктрина на страната;
- структурата и функциите на МО;
- бюджета на Министерството на отбраната;
- плана за организационното изграждане,
структурата и числеността на Българската армия;

Добринка
Бочукова,
началник
сектор
„Секретариат”
92-20-114

- материално-техническото и медицинското
осигуряване на Министерството на отбраната и на
Българската армия;
- финансовото, материалното и социалното
осигуряване на личния състав на Министерството
на отбраната и на Българската армия;
8. предложения за назначаване и освобождаване на
висшия команден състав и за удостояване на
офицери с висши военни звания;
9. други въпроси от компетентността на министъра
на отбраната.

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
52
Междуведомстве
Дирекция
н съвет по чл. 383 “Информацион
от Закона за
но обслужване
съдебната власт
и технологии”:
It.Dep@justice.g

Председател - министърът на
правосъдието.
Членове – представители на:
- председателят на Върховния
касационен съд

- методическо ръководство на изграждането,
внедряването, развитието, поддържането и
ползването на ЕИСПП;
- съгласуване на дейността на органите на
съдебната власт, Министерството на вътрешните

4
(веднъ
ж на 3
месеца)

ПМС № 327 от
21.12.2007 г. за
приемане на
Наредба
за Eдинната
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overnment.bg

- председателят на Върховния
административен съд
- главният прокурор
- директорът на Националната следствена
служба
- министърът на вътрешните работи
- министърът на отбраната
- министърът на правосъдието
- министърът на финансите
- председателят на НСИ.

работи, Министерството на отбраната,
Министерството на правосъдието, Министерството
на финансите и на Националния статистически
институт във връзка с ЕИСПП.

- прави предложение пред министъра на
правосъдието за определяне на подходящ
осиновяващ - чужденец, за дете, което може да
бъде осиновено при условията на пълно
осиновяване;
- прави предложение пред министъра на
правосъдието по молбите за издаване на
разрешение по чл. 136, ал. 1 и 10 от Семейния
кодекс, след проучване на организацията и
събеседване;
- изразява мнение пред министъра на правосъдието
по молбите на български граждани за осиновяване
на дете - чужд гражданин;
- изразява мнение и дава препоръки по
изпълнението на изискванията относно
международното осиновяване;
- дава мнение за разпределяне на средствата от
фонд "Подпомагане на деца".
Дава мнение по молбите и предложенията, свързани
с българското гражданство.

53

Съвет по
международни
осиновявания

Дирекция
"Международна
правна закрила
на детето и
международни
осиновявания"

Председател- зам.министър на
правосъдието.
Членове:
- представител на МП
- представител на МЗ
- представител на МОН
- представител на МТСП
- представител на МВнР
- представител на Държавната агенция за
закрила на детето.

54

Съвет по
гражданството

Дирекция
“Българско
гражданство”
Е-mail :
bgcitizen@justic
e.government.bg

Председател – зам.министър на
правосъдието.
Членове:
-представител на МП
- представител на МВнР,
-представител на МВР
- представител на МРРБ
- представител на МТСП

информационна
система за
противодействи
е на
престъпността
(ЕИСПП)

24 (два
пъти
месечн
о)

Семеен кодекс

3 пъти
месечн
о.

Закон за
българското
гражданство
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- представител на МЗ
- представител на Националното бюро за
териториално убежище и бежанците
- представител на Агенцията за българите
в чужбина.
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ
55
Национален съвет секретар –
по туризъм
http://www.tourism Мария
.government.bg/bg/ Иванова,
tourism_politic.php началник отдел
?menuid=51&id=1 „Нормативна
6
основа на
туристическите
дейности”,
Дирекция
"Туристическа
политика" при
Държавната
агенция по
туризъм
тел: 02/92631

69
e-mail:

ma.ivanova@
dir.bg

40 членове:
Председател - председателят на
Държавната агенция по туризъм;
Зам.председател - заместникпредседателят на ДАТ;
Секретар - директорът на дирекция
"Туристическа политика" при ДАТ;
Членове:
- представител на ресорния
зам.министър председател;
- представител на ДАТ;
- председателят на Комисията по защита
на потребителите;
- председателят на ДАМС;
- изпълнителният директор на
Българската агенция за инвестиции;
- изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция "Социални
дейности на Министерството на
отбраната";
- зам.министър на икономиката и
енергетиката;
- зам.министър на външните работи;
- зам.министър на вътрешните работи;
- зам.министър на труда и социалната
политика;
- зам.министър на околната среда и
водите;
- зам.министър на земеделието и храните;
- зам.министър на образованието и
науката;

1. утвърждава годишната програма за
разходване на средствата за държавното
финансово подпомагане на развитието на
туризма - до края на юни на предходната
година; годишната програма се разработва по
направления за разходване на средствата и по
източници на средствата; по направления за
разходване на средствата програмата включва:
национална и регионална реклама; контрол
върху качеството на туристическия продукт;
единна система за туристическа информация;
обучение и квалификация на кадрите в туризма;
анализи и прогнози за състоянието и развитието
на туризма; социологически проучвания в
туризма на национално равнище; участия в
проекти по международни програми; по
източници на средствата програмата включва:
субсидия от централния бюджет; приходи от
такси за регистрация на туристически дейности
и за категоризиране на туристически обекти,
наложените от председателя на Комисията за
защита на потребителите глоби и имуществени
санкции по Закона за туризма; лихви и други
средства, определени с нормативен акт;
2. координира осъществяването на
националната и регионалната реклама в
областта на туризма;
3. обсъжда разработени концепции и
програми за развитие на туризма в страната;
4. дава становища по проекти на
нормативни актове и прави предложения за

найЗакон за
малко 4 туризма
пъти в
годината
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- зам.министър на регионалното развитие
и благоустройството;
- зам.министър на транспорта;
- зам.министър на финансите;
- зам.министър на културата;
- зам.министър на здравеопазването;
- зам.министър на извънредните
ситуации;
- заместник-министър на правосъдието;
- по един представител на браншовите
туристически сдружения - Българска
туристическа камара, БАТА и БХРА
- 2 представители на продуктовите
туристически сдружения;
- 3 представители на регионалните
туристически сдружения;
- един представител на сдруженията на
ски-училищата, планинските водачи,
концесионерите и екскурзоводите;
- 2 представители на сдруженията на
въздушните, сухопътните и водните
превозвачи;
-един представител на националните
сдружения на потребителите в Република
България;
- един представител на НСОРБ
- един представител на национално
представените работодателски
организации;
- един представител на сдружението
Съвет за обучение по туризъм;
- един представител на сдружението
Национален туристически борд;
- един представител на сдружението
Съюз на българската туристическа
индустрия

тяхното изменение, допълнение или отмяна;
5. обсъжда въпроси, свързани с
изграждането
и
поддържането
на
туристическата инфраструктура и привличането
на чуждестранни инвестиции в туризма;
6. обсъжда готовността на българските
авиопревозвачи за изпълнение на чартърните им
програми;
7. обсъжда и анализира ежегодно през
месец май подготовката за предстоящия летен
туристически сезон и резултатите от изминалия
зимен туристически сезон, а през месец ноември
- подготовката за предстоящия зимен
туристически сезон и резултатите от изминалия
летен туристически сезон;
8. обсъжда резултатите от дейността
на органите, на които е възложено
упражняването на контрол в туризма и
свързаните с него дейности, и дава препоръки за
подобряване работата на контролните органи;
9. обсъжда въпроси и дава препоръки
за подобряване защитата на потребителите на
туристически услуги.

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
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Председател-председателят
на
Държавната агенция по горите.
Зам.председател – зам.председател на
ДАГ
Членове:
- представител на МОСВ,
- представител на МВР,
- представител на МРРБ,
- представител на МФ,
- представител на на МП,
- представител на ДАГ,
- представител на Института по гората
към БАН,
- представител на Лесотехническия
университет,
- представител на Съюза на лесовъдите в
България
- представители на други ЮЛНЦ, чиято
дейност е свързана със стопанисването,
опазването и охраната на горите.
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател- председателят на ДАЗД
57
Национален съвет Държавна
за закрила на
Членове:
агенция за
детето
- зам.-министър на труда и социалната
закрила на
политика;
детето
http://cis- зам.-министър на правосъдието,
Дирекция
- зам-министър на образованието и
sacp.government.b "Програми,
науката,
g/sacp/nszd/nszd.ht европейска
- зам-министър на здравеопазването,
m
интеграция и
- зам-министър на вътрешните работи,
международно
сътрудничество -зам-министър на финансите,
- зам-министър на културата,
"
-председателят на ДАМС,
Милена
- управителят на НОИ,
Дянкова,
- секретарят на Централната комисия за
гл.експерт
борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните
56

Национален съвет
по горите

служител от
администрацият
а на
Държавната
агенция по
горите,
определен от
председателя на
агенцията

1. обсъжда основни въпроси, свързани с
устойчивото управление, стопанисването,
опазването и охраната на горите;

Закон за горите

2. дава становища по концепции и решения за
устойчиво управление на горите;
3. обсъжда разработени стратегии, концепции,
планове и програми за развитие на горския сектор;
4. дава становища по проекти на нормативни
актове.

- консултира председателя на ДАЗД по
Националната стратегия за детето и Националната
програма за закрила на детето, програмната
политика на агенцията и синхронизирането на
нормативната уредба в областта на закрилата на
детето;
- предлага, обсъжда и координира стратегическите
приоритети в държавната политика за закрила на
детето и съгласува финансовото им обезпечаване;
- подпомага сътрудничеството с юридическите
лица с нестопанска цел за формиране и провеждане
на държавната политика по закрила на детето;
-осъществява наблюдение на изпълнението на
национални, регионални и международни програми
по закрилата на детето.

Закон за
закрила на
детето
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- представител на Националното
сдружение на общините
- представители на юридически лица с
нестопанска цел, които имат предмет на
дейност закрила на децата
Численост – между 17 и 23 лица
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ”
58
Национален
архивен съвет

11 членове – представители на:
- държавни архиви;
-архиви и архивни сбирки на културни и
други публични институции;
-архивни сбирки на държавни и
общински музеи и библиотеки;
-архивни сбирки на читалища и
религиозни институции;
-частни архиви.

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ СЪВЕТ
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Национален
Членове (не повече от 15):
статистически
- по един представител на органите на
съвет
статистиката съгласно чл. 3, ал. 2;
- един представител на БНБ;
- трима представители на академичната
общност;
- представители на различни групи
респонденти и потребители.

Закон за
националния
архивен фонд

1. обсъжда и дава становища по проектите на
стратегии, програми и нормативни актове, свързани
с опазването на Националния архивен фонд и с
развитието и усъвършенстването на архивното дело
в страната, и прави предложения пред
Министерския съвет за тяхното приемане;
2. координира взаимодействието между
учрежденските архиви и държавните архиви, както
и между Държавна агенция "Архиви" и държавните
архиви извън нейната структура;
3. съдейства за попълването и системното водене на
Регистъра на Националния архивен фонд;
4. съгласува изискванията за комплектуването,
воденето на отчет и съхраняването на архивните
документи в архив и за тяхната консервация и
реставрация и предоставяне за използването им;
5. предлага мерки за опазване на особено ценните и
уникалните документи от Националния архивен
фонд и на документалното наследство в риск чрез
осигуряване на съвременна материално-техническа
база и съответно финансиране
1. дава становище и препоръки за Стратегия за
развитие на националната статистическа система за
всеки 5-годишен период;
2. обсъжда предложенията на органите на
статистиката и дава препоръки за включване в
проекта на Националната статистическа програма
на конкретни статистически изследвания,
определени по вид, обхват и изпълнители;

3

Закон за
статистиката
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3. подпомага дейностите в националната
статистическа система по изпълнение на
Националната статистическа програма.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Регламентиране на кворума за провеждане на заседания и начина на вземане на решения
Консултативен съвет
Съвет за координация и обмен на информация между
органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Координационен съвет за информационно общество

Кворум
Председателя+петима членове

Национален съвет за интеграция на хората с увреждания

1/2 от членовете

Национален съвет за сътрудничество по етническите и
демографските въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество

1/2 от членовете

Мнозинство за вземане на решения
обикновено мнозинство

най-малко 4 от членовете с решаващ обикновено мнозинство
глас и най-малко 4 от членовете със
съвещателен глас
Междуведомствен
съвет
по
въпросите
на 1/2 от членовете+1
половината +1 от присъстващите
военнопромишления комплекс и мобилизационната
при издаване или отнемане на общ лиценз за
готовност на страната
търговия с военна и специална продукция - две
трети от присъстващите членове.
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния 2/3 от членовете
обикновено мнозинство
контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
2/3 от членовете
2/3 от членовете
Междуведомствен съвет по участието на Република
общо съгласие на членовете от основния състав,
България в НАТО
участващи в заседанието.

Национален съвет по безопасност на храните
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по равнопоставеността на жените и
мъжете
Съвет за икономическа политика
Съвет за координация в борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейските
общности
Съвет за ограничаване и предотвратяване на

2/3 от постоянните членовете, между
които представители и на трите
участващи в него страни.
поне 3 члена
поне 5 члена
2/3 от членовете
2/3 от постоянните членове
половината +1 от членовете
1/2 от членовете
2/3 от членовете

обикновено мнозинство
консенсус
общо съгласие на присъстващите постоянни
членове на съвета
Единодушие

не по-малко от 5 гласа.
обикновено мнозинство
повече от половината от списъчния състав на
постоянните членове
обикновено мнозинство
общо съгласие
обикновено мнозинство
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тютюнопушенето в Република България
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по сигурността
Съвет за координация и оперативно наблюдение на
средствата от Европейския съюз
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет по иновации
Национален съвет за научни изследвания
Съвет „Международно сътрудничество за развитие”
Съвет за социално подпомагане
Висш консултативен съвет по водите
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Висш съвет по фармация
Междуведомствения съвет по чл. 383 от Закона за
съдебната власт и на помощните органи към него
Национален съвет по туризъм

1/2 от членовете
1/2 от членовете
1/2 от членовете
2/3 от членовете
1/2 от членовете
2/3 от членовете
1/2 от членовете
2/3 от членовете
1/2 от членовете
1/2 от членовете
2/3 от членовете
2/3 от членовете
1/2 от членовете
1/2 от членовете
Представители на 2/3 от органите
2/3 от членовете

2/3 от присъстващите членове
обикновено мнозинство.
3/4 от гласовете
обикновено мнозинство
решения с консенсус, а при необходимост - с
обикновено мнозинствоот присъстващите
обикновено мнозинство
обикновено мнозинство
обикновено мнозинство
обикновено мнозинство
2/3 от присъстващите
обикновено мнозинство
обикновено мнозинство
обикновено мнозинство
не по-малко от две трети от броя на органите по
чл. 10 независимо от броя на представителите
им, присъстващи на заседанието.
обикновено мнозинство
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Роля на консултативните съвети при изпълнението на ключови политики (според нормативната
уредба)
Политика

Роля при изпълнението на ключови политики
Предложения на
нови и изменения
и допълнения в
съществуващи
нормативни
документи

Конкретни
препоръки за
промяна в
нормативната
уредба

Стратегии,
становища,
позиции,
мнения

Други дейности

Консултативно – координираща роля
Консултативен съвет за чуждестранни инвестиции и
финансиране
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и
военнопострадалите
Междуведомствен съвет за управление на изпълнението на
Националния план за действие по околна среда – здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и
мъжете
Съвет за икономически растеж
Съвет за ограничаване и предотвратяване на
тютюнопушенето в Република България
Съвет по държавен вътрешен финансов контрол
Национален съвет по данъчна политика
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет по иновации
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните
предприятия
Национален съвет по метрология
Национален съвет за научни изследвания
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Съвет по интеграция на ромите в българското общество
Национален съвет по горите
Висш консултативен съвет по водите
Национален съвет по читалищно дело

Насърчаване на
чуждите инвестиции

Не

Да

Да

Не

Социална политика

Не

Не

Да

Не

Околна среда

Не

Не

Да

Не

Социална политика
Макроикономическа
рамка
Ограничаване на
тютюнопушенето
Държавен вътрешен
финансов контрол
Данъчна политика
Защита на
потребителите
НИРД (иновации)

Да

Да

Да

Не

Не

Да

Да

Не

Да

Да

Да

Не

Не
N/A

Да
N/A

Да
N/A

Не
N/A

Да
Не

Да
Да

Да
Да

Не
Не

МСП
Метрология
НИРД
Пазар на труда
Социална политика
Горско стопанство
Околна среда
Читалищно дело

Да
Не
Не
Не
Не
Не
Да
N/A

Да
Да
Не
Да
Не
Да
Да
N/A

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
N/A

Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
N/A
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Национален управляващ съвет за ограничаване и премахване
на детския труд
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Национален съвет за закрила на детето
Национален консултативен съвет по професионална
квалификация на работната сила

Пазар на труда
Околна среда
Социална политика

Не
Не
Не

Не
Да
Не

Да
Да
Да

Не
Не
Не

Пазар на труда

Не

Не

Да

Не

Специфична роля в провеждането на държавна политика
Съвет за координация и обмен на информация между
органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки

Защита на
потребителите

Не

Не

Да

Не

Координационен съвет за информационно общество

Телекомуникации

Не

Да

Да

Национален съвет по условията на труд

Да

Да

Да

Съвет за икономическа политика
Съвет по децентрализация на държавното управление

Социална политика
Макроикономическа
рамка
Децентрализация

Не
взема решения за създаване на
отраслови и браншови структури за
тристранно сътрудничество по
условията на труд; приема програми за
проучване и разработване на проекти за
решаване на проблемите по осигуряване
на здравословни и безопасни условия на
труд, финансирани от фонд "Условия на
труд".

Да
Да

Да
Да

Да
Да

Съвет за координация и мониторинг при реализацията на
инфраструктурни проекти с национално значение
Междуведомствен консултативен съвет по устойчиво
развитие
Съвет “Международно сътрудничество за развитие”

Инфраструктура
Макроикономическа
рамка
Външна политика

N/A

Да

Да

Не
Не

Да
Не

Да
Да

Съвет за социално подпомагане

Социална политика

Не

Да

Да

Национален съвет по туризъм

Туризъм

Да

Да

Да

Не
Не
Разглежда предложения за прилагане на
публично-частно партньорство за
осъществяването на проекти с
национално значение.
Не
Не
Определя членовете на УС на фонд
“Социално подпомагане”
Утвърждава годишната програма за
разходване на средствата за държавното
финансово подпомагане на развитието
на туризма
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Съвет по отбрана
Съвет по европейска комуникация
Национален архивен съвет

Отбрана
Европейско
сътрудничество

Архивно дело

Да

Да

Да

Разглежда структурата и функциите,
бюджета на МО; плана за
организационното изграждане,
структурата и числеността на
Българската армия; материалнотехническото и медицинското
осигуряване на МО и на БА;
финансовото, материалното и
социалното осигуряване на личния
състав на МО и БА; предложения за
назначаване и освобождаване на
висшия команден състав и за
удостояване на офицери с висши
военни звания и др.

Не

Не

Да

Не

Да

Координира взаимодействието
между учрежденските архиви и
държавните архиви, както и между
Държавна агенция "Архиви" и
държавните архиви извън нейната
структура; съдейства за
попълването и системното водене
на Регистъра на Националния
архивен фонд; съгласува
изискванията за комплектуването,
воденето на отчет и съхраняването
на архивните документи в архив и
за тяхната консервация и
реставрация и предоставяне за
използването им; предлага мерки за
опазване на особено ценните и
уникалните документи от
Националния архивен фонд и на
документалното наследство в риск
чрез осигуряване на съвременна
материално-техническа база и
съответно финансиране

Не

Не
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Национален статистически съвет

Статистика

Не

Не

Да

подпомага дейностите в
националната статистическа
система по изпълнение на
Националната статистическа
програма

Ключова роля в провеждането на държавна политика

Междуведомствен съвет по въпросите на
военнопромишления комплекс и мобилизационната
готовност на страната

Отбрана

Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол Граничен контрол

Междуведомствен съвет по експортно застраховане

Експортна политика
(стимулиране на
износа)

Да

Да

Да

Да

Да

Не

Да

Да

Да

- издава лицензии за извършване на
външнотърговска дейност с оръжие и
със стоки с възможна двойна употреба;
H11- издава лицензии за
транспортирането на оръжие; - води
регистър; - издава лицензии за
извършване на посредническа дейност,
свързана с външнотърговски сделки с
оръжие и със стоки и технологии с
възможна двойна употреба
При съставянето на проекта на Закон за
държавния бюджет разработва
финансови разчети за необходимите
средства за изграждане на нови
гранични контролно-пропускателни
пунктове или за разширяване,
реконструкция и модернизация на
съществуващите; осъществява контрол
за разходване на средствата; 5.
координира на национално равнище
взаимодействието между службите,
осъществяващи задължителен граничен
контрол.
- Приема и други решения във връзка с
дейността на "БАЕЗ" - ЕАД, по Закона
за експортно застраховане;- Определя
начина на инвестиране на свободните
средства по банковата сметка на "БАЕЗ"
– ЕАД; - Определя експозициите по
държави; - Одобрява разходите за
дейността на "БАЕЗ" – ЕАД; - Определя
обхвата на правомощията на
управителните органи на "БАЕЗ" –
ЕАД;Решенията на Междуведомствения

56

съвет са задължителни за
специализираните служби на
министерствата и ведомствата,
осъществяващи задължителен граничен
контрол.

Междуведомствен съвет по участието на Република
България в НАТО
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Национален съвет за сътрудничество по етническите и
демографските въпроси

Външна политика
(НАТО)
Социална политика
Етнически и
демографски
въпроси

Национален съвет за тристранно сътрудничество

Социална политика

Национален съвет по медицинска експертиза

Защита на
потребителите
Медицинска
експертиза

Национален съвет по наркотичните вещества
Съвет за координация в борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейските общности

Наркотични
вещества
Европейско
сътрудничество

Съвет по европейските въпроси

Европейско
сътрудничество

Национален съвет по безопасност на храните

Одобрява и внася в МС проект на
постановление за разпределянето по
ведомства и дейности на финансовите
средства, одобрени със ЗДБ за целите на
участието ни в НАТО; координира
използването на финансовите средства,
одобрени със Закона за държавния
бюджет за целите на участието на
Република България в НАТО.
Не
Бенефициент по големи социално
значими проекти, съфинансирани по
Национална програма ФАР за България
Задължителни консултации на
правителството при НА, свързани с
регулирането на труда
Министърът на здравеопазването,
съответно министърът на земеделието и
продоволствието определя национални
референтни лаборатории за изпитване
на храни по предложение на
Националния съвет по безопасност на
храните.

Да
Не

Да
Да

Да
Да

Да

Да

Да

Не

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Не
Предлага на министъра на финансите
проектобюджет за провеждане на
националната политика в тази област

Да

Да

Да

Не

Не

Да

Да

Не
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Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по сигурността

Телекомуникации
Национална
сигурност

Съвет за координация и оперативно наблюдение на
средствата от Европейския съюз
Национален съвет трудова миграция

Европейско
сътрудничество
Пазар на труда

Не

Да

Да

Не

Не

Да

Не
Не

Не
Не

Да
Да

Национален съвет по биологично разнообразие

Околна среда

N/A

N/A

Да

Съвет за защита на интелектуалната собственост

Интелектуална
собственост

Да

Да

Да

Висш съвет по фармация

Фармация

Не

Да

Да

Взема решение за разрешаване
ползването от чужди държави и
международни организации на
конкретни радиочестоти и
радиочестотни ленти ; подготвя и
периодично актуализира Национален
план за разпределение на
радиочестотния спектър на
радиочестоти и радиочестотни ленти за
граждански нужди
Не
Съгласува годишните доклади за
изпълнение на предприсъединителните,
оперативните програми и други
финансови инструменти на Съюза, ще
утвърждава и ежемесечни отчети за
напредъка по изпълнението на
програмите, ще предлага корективни
мерки за подобряване на работата и т. н.
Определя заедно с МОСВ списък на
защитените зони, разглежда планове за
действие за растителни и животински
видове и разрешава по-нататъшно
действие
Не
(1) разглежда заявленията за търговия
на дребно с лекарствени продукти и
прави мотивирано предложение пред
министъра на здравеопазването за
издаване на разрешение или отказ,
както и за отнемане на издадени
разрешения. (2) прави предложение за
издаване или отнемане на лицензия за
търговия на дребно и съхраняване на
наркотични вещества от приложения №
2 и 3 и техните препарати съгласно
Закона за контрол върху наркотичните
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вещества и прекурсорите.

Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната
власт и на помощните органи към него

Правосъдие и
вътрешен ред

Не

Да

Да

Съвет по международни осиновявания

Правосъдие и
вътрешен ред

Не

Не

Да

Съвет по гражданството

Правосъдие и
вътрешен ред

Не

Не

Да

методическо ръководство на
изграждането, внедряването,
развитието, поддържането и ползването
на ЕИСПП
Прави предложение пред министъра на
правосъдието за определяне на
подходящ осиновяващ - чужденец; 2.
прави предложение пред министъра на
правосъдието по молбите за издаване на
разрешение по чл. 136б, ал. 1 и ал. 10,
след проучване на организацията и
събеседване; 3. изразява мнение и дава
препоръки по изпълнението на
изискванията за международните
осиновявания; 4. изразява мнение пред
министъра на правосъдието относно
молбите на български граждани за
осиновяване на дете - чужд гражданин;
5. дава мнение за разпределяне на
средствата от фонд “Подпомагане на
деца”.
Дава мнение по молбите и
предложенията, свързани с българското
гражданство след писмено становище
на Държавна агенция “Национална
сигурност”. Министърът на
правосъдието въз основа на мнението
на Съвета по гражданството прави
предложение до Президента на
Република България за издаване на указ
или за отказ за издаване на указ за
придобиване, възстановяване,
освобождаване или лишаване от
българско гражданство, както и за
отмяна на натурализация.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Оценка на прозрачността на дейността на консултативните съвети
Интернет
страница

Консултативен съвет по
въпросите на
военноинвалидите и
военнопострадалите
Съвет по държавен вътрешен
финансов контрол
Национален съвет по данъчна
политика
Национален съвет за
насърчаване на заетостта
Съвет по интеграция на ромите
в българското общество

Годишен
доклад

Отчет

Правилник за
дейността

Записки и
Анализи,
Публикации
стенограми
проучвания, събития
от заседания
становища

Обща
оценка

Не

Не

Не

Не - в Закона за
военноинвалиди
те и
военнопострадал
ите
Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

0

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

0

Не

Не

Не

Не
Не - част от
Закона за
насърчаване на
заетостта

Не

Не

Не

Не

0

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

0

Не - част от
Правилника за
прилагане на
Закона за горите

Не

Не

Не

Не

0

Не

Не

Не

Не

0

Не

Не

Не

Не

0

Не

Не

Не

Не

0

Национален съвет по горите

Не

Не

Не

Национален управляващ съвет
за ограничаване и премахване
на детския труд

Не

Не

Не

Консултативно-експертен съвет
за лечебни растения
Не

Не

Не

Не
Не - в Закона за
лечебните
растения

Не

Не - в Закона за
насърчаване на
заетостта

Национален консултативен
съвет по професионална
квалификация на работната

Работна
програма

Не

Не

Не

Не

Не

0
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сила

Междуведомствен
консултативен съвет по
устойчиво развитие

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

0

Съвет за социално подпомагане Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

0

Съвет по отбрана
Национален съвет трудова
миграция
Съвет за ограничаване и
предотвратяване на
тютюнопушенето в Република
България
Национален съвет по иновации

Не

Не

Не

Не
Не- в Закона за
отбраната

Не

Не

Не

Не

0

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

0

Не
Не

Не
Не

Не
Не

Не
Не

Не
Не

Не
Не

5
5

Не

Национален съвет по
биологично разнообразие
Не
Междуведомствен съвет за
управление на изпълнението на
Националния план за действие
по околна среда – здраве
Не

Не

Не

Не

Не

Да
Не
Да
Не
http://www
.moew.gov
ernment.bg
/ns/recent_
news.php?a
ction=fulln
ews&show
comments=
1&id=1008
Не

Да- 2006
(въпрос
Не
ник)

Не

Не

Не

Не

Не

10

Национален съвет за защита на
потребителите

Не

Да

Не

Не

Не

Не

10

Не

Не

5
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Висш консултативен съвет по
водите
Съвет за координация и обмен
на информация между
органите, осъществяващи
контрол на пазара на стоки
Съвет за координация и
мониторинг при реализацията
на инфраструктурни проекти с
национално значение
Съвет “Международно
сътрудничество за развитие”
Съвет по европейска
комуникация
Междуведомствен съвет по
експортно застраховане
Междуведомствен съвет по
участието на Република
България в НАТО
Национален съвет по
безопасност на храните
Национален съвет по
медицинска експертиза
Съвет по сигурността
Съвет за координация и
оперативно наблюдение на
средствата от Европейския
съюз
Висш съвет по фармация
Консултативен съвет за
чуждестранни инвестиции и
финансиране
Междуведомствен съвет по
въпросите на граничния
контрол

Не

Не

Не

Да

Не

Не

Не

Не

10

Не

Не

Не

ПМС № 180

Не

Не

Не

Не

10

Не

Не

Не

Да

Не

Не

Не

Не

10

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

10

Не

Не

Не

Да
ПМС № 83 от
15.04. 2003 г.

Не

Не

Не

Не

10

Не

Не

Не

Да

Не

Не

Не

Не

10

Не

Не

Не

Да

Не

Не

Не

Не

10

Не

Не

Не

Да

Не

Не

Не

Не

10

Не
Не

Не
Не

Не
Не

Да
Да

Не
Не

Не
Не

Не
Не

Не
Не

10
10

Не
Не

Не
Не

Не
Не

ПМС № 224 от
10.09.2008 г.
Да

Не
Не

Не
Не

Не
Не

Не
Не

10
10

Не

Не

Не

Не

Да

Не

15

Не

Не

Не

Не

Да

Не

15

ПМС № 272 от
24.06. 1997 г.
Не
http://www.mdaar
.government.bg/a
dmin_gkpp.php
Не
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Национален съвет за
тристранно сътрудничество

Не

Не

Не

Да

Не

Не

Да

Не

15

Национален съвет по
метрология

http://www.bim
.government.bg
/index.php?lang
=bg&itmid=38 Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

20

http://fund.mlsp
.government.bg
Национален съвет по условията /fund/advisoryb
на труд
oard.htm
Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

20

Не

ПМС № 58 от
11.03.2002 г.

Не

Не

Не

Не

20

http://www
.justice.gov
ernment.bg
/new/Pages
/Press/Defa
ult.aspx?ev
ntid=25469 Не

20

Съвет за икономическа
политика

Не

Да, но
не е
достъпе
н
(въпрос
ник)

Междуведомствен съвет
по чл. 383 от Закона за
съдебната власт и на
помощните органи към него

Не

Не

Не

ПМС № 327 от
21.12.2007 г.)

Не

http://www
.justice.gov
ernment.bg
/new/Pages
/Press/Defa
ult.aspx?ev
ntid=25304

Национален съвет по
равнопоставеността на жените
и мъжете
Национален съвет за научни
изследвания

http://www.mls
p.government.b
g/equal/index.a
sp
Не
http://www.nsf
b.net/?id=44
Не

Не

Да

Не

Не

Да

Не

25

Не

Да

Не

Не

Не

Не

30

63

Национален съвет за
интеграция на хората с
увреждания

Има, но е
достъпен по
ЗДОИ

Да

Да

Не

Не

Не

30

Не

Да

Не

Не

Да

Не

35

Не

Да

Не

Не

Да

Не

35

Не

Да

Не

Да

Да

Не

40

http://www.bcci
.bg/bulgarian/ik
onom/
Не

Да

Не
Не е достъпно
Решение №150
на
Министерския
съвет от
18.03.2002 г

Не

Да

Не

Да

45

http://www.exp
ortcontrol.bg/in
dexbg.php
Не

Да

ПМС № 193 от
12.10.1993 г.

Не

Не

Да

Не

45

http://sacp.gove
Национален съвет за закрила на rnment.bg/inde
детето
x_bg.htm
Не

Да

Да

Не

Не

Не

Да

50

http://www.dait
s.government.b
Координационен съвет за
информационно общество
g/?t=council
Не
Съвет по европейските въпроси Не
Да

Да
Да

Да
Да

Не
Да

Не
Да

Не
Да

Да - от
2006
Не

50
50

Национален съвет по туризъм
Съвет по националния
радиочестотен спектър
Съвет за защита на
интелектуалната собственост

Съвет за икономически растеж
Междуведомствен съвет по
въпросите на
военнопромишления комплекс
и мобилизационната готовност
на страната

Не

Не

http://www.tour
ism.government
.bg/bg/tourism_
politic.php?men
uid=51&id=16 Не
http://www.dait
s.government.b
g/?t=radio
Не
Да

64

Съвет по гражданството

http://www.just
ice.government.
bg/new/Pages/S
tructure/Default
.aspx?evntid=V
fQoGGFqeGc%
3d
Не

Национален съвет по
наркотичните вещества
Национален съвет за
сътрудничество по етническите
и демографските въпроси
Съвет за координация в борбата
с правонарушенията, засягащи
финансовите интереси на
Европейските общности

Съвет по международни
осиновявания
Съвет по децентрализация на
държавното управление
Консултативен съвет за
насърчаване на малките и
средните предприятия
Национален съвет по
читалищно дело

Да

Не

Не

Да

Да

50

http://www.ndc. Да, 2002
Не
government.bg/ и 2004

Да

Да

Не

Да

Да
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http://www.ncc
edi.government.
bg/
Да

Да

Да

Не

Да

Да

Да

70

http://afcos.mvr
.bg/default.htm Да

Да - 2007

ПМС № 18 ОТ
4.02.2003 Г.

Да

Да

Да

Не

70

http://www.just
ice.government.
bg/new/Pages/
Adoptions/Defa
ult.aspx
Да

Да

Да

Не

Да

Да

Да

70

http://www.dec
entralization.go Да vernment.bg/
2007

Да

Да

Да

Да

Да

Да

80

Почти

www.chitalisht
a.mc.governme
nt.bg
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5: Финансово, техническо и административно обезпечаване дейността на консултативните съвети
Административн
о и техническо
обслужване
Министерски съвет
Консултативен съвет за чуждестранни
инвестиции и финансиране
Консултативен съвет по въпросите на
военноинвалидите и военнопострадалите

Координационен съвет за информационно
общество

ДАИТС

МС

Междуведомствен съвет по въпросите на
граничния контрол

МВР

по

експортно

- Няма отделен бюджет, ползва ресурси на
поддържащото ведомство
- Не заплаща възнаграждения на членовете си
- Не заплаща допълнително възнаграждение на
обслужващия персонал
- Не изготвя финансов отчет за дейността си
Заседанията се
сградата на МС

провеждат

в
- Няма отделен бюджет, ползва ресурси на
поддържащото ведомство
- Не заплаща възнаграждения на членовете си
- Не заплаща допълнително възнаграждение на
обслужващия персонал

N/A

Междуведомствен съвет по въпросите на
военнопромишления
комплекс
и
мобилизационната готовност на страната

съвет

Информация, получена след запитване

МО
Комисията
по
търговия и защита
на потребителите

Междуведомствен
застраховане

официална

МС

Съвет за координация и обмен на
информация
между
органите,
осъществяващи контрол на пазара на стоки

Междуведомствен съвет за управление на
изпълнението на Националния план за
действие по околна среда – здраве

Допълнителна
информация

МИЕ

- Не изготвя финансов отчет за дейността си
- Няма отделен бюджет, ползва ресурси на
поддържащото ведомство
- Не заплаща възнаграждения на членовете си
- Не заплаща допълнително възнаграждение на
обслужващия персонал
- Не изготвя финансов отчет за дейността си
Чл. 11 от закона за Закона за
експортното застраховане, ал. (4):
Министър-председателят
назначава
членовете
на
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Междуведомствения
определя
възнаграждение

съвет и
тяхното

Чл. 5. от Правилника за дейността
на МСЕЗ: Разходите по чл. 4 и
разходите за възнаграждения на
членовете на междуведомствения
съвет се покриват със средства от
сметката по чл. 14, ал. 2 от Закона
за експортното застраховане (бел.
ред. - от сметката на “БАЕЗ” – АД)
Междуведомствен съвет по участието на
Република България в НАТО
Национален съвет за интеграция на хората
с увреждания

МВнР

МТСП

Национален съвет за сътрудничество по
етническите и демографските въпроси

МС

Национален
съвет
сътрудничество

МС

Национален
храните

Национален
експертиза

съвет

съвет

за

тристранно

по безопасност

по

на

медицинска

МЗ и МЗП

МЗ

Бюджетът на НССЕДВ към МС е
част от бюджета на МС и при
съставянето и изпълнението му

- Няма отделен бюджет, ползва ресурси
поддържащото ведомство
- Не заплаща възнаграждения на членовете си
- Не заплаща допълнително възнаграждение
обслужващия персонал
- Не изготвя финансов отчет за дейността си
- Няма отделен бюджет, ползва ресурси
поддържащото ведомство
- Не заплаща възнаграждения на членовете си
- Не заплаща допълнително възнаграждение
обслужващия персонал
- Изготвя финансов отчет за дейността си

на
на
на
на

- Няма отделен бюджет, ползва ресурси на
поддържащото ведомство
- Не заплаща възнаграждения на членовете си
- Не заплаща допълнително възнаграждение на
обслужващия персонал
- Не изготвя финансов отчет за дейността си
- Няма отделен бюджет, ползва ресурси на
поддържащото ведомство
- Не заплаща възнаграждения на членовете си
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Национален
вещества

съвет

по

наркотичните

МЗ

Национален съвет по равнопоставеността
на жените и мъжете

МТСП

Национален съвет по условията на труд

МТСП

Съвет за икономическа политика

МС

Съвет за икономически растеж

МИЕ

- Не заплаща допълнително възнаграждение
обслужващия персонал
- Не изготвя финансов отчет за дейността си
- Няма отделен бюджет, ползва ресурси
поддържащото ведомство
- Не заплаща възнаграждения на членовете си
- Не заплаща допълнително възнаграждение
обслужващия персонал
- Не изготвя финансов отчет за дейността си
- Няма отделен бюджет, ползва ресурси
поддържащото ведомство
- Не заплаща възнаграждения на членовете си
- Не заплаща допълнително възнаграждение
обслужващия персонал
- Не изготвя финансов отчет за дейността си

на
на
на
на
на

- Няма отделен бюджет, ползва ресурси на
поддържащото ведомство
- Не заплаща възнаграждения на членовете си
- Не заплаща допълнително възнаграждение на
обслужващия персонал
- Не изготвя финансов отчет за дейността си
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Съвет за координация в борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейските общности

МС

Съвет за ограничаване и предотвратяване
на тютюнопушенето в Република България

МЗ

Съвет по децентрализация на държавното
управление

МС

Съвет по държавен вътрешен финансов
контрол
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси

Чл. 30., (1) от Правилата
за работата на СКБПЗФИЕО:
Средствата,
необходими
за
осъществяване на дейността на
Съвета, се осигуряват по бюджета
на министерствата и ведомствата,
представени в него за съответната
година
(2)
Средства
за
изпълнение
на
нормативно
определените функции и задачи на
Съвета могат да се осигуряват и по
програми,
финансирани
от
Европейския съюз и други
институции
(3)
Председателят,
членовете на Съвета, както и
членовете на работните групи,
създадени с негово решение не
получават възнаграждение в това
им качество
Чл. 7 от Постановление № 214 от
16 септември 2002 г. за създаване
на СОПТРБ: Членовете на съвета
не получават възнаграждение за
участието си в заседанията и в
работата на съвета

- Няма отделен бюджет, ползва ресурси на
поддържащото ведомство
- Не заплаща възнаграждения на членовете си
- Не заплаща допълнително възнаграждение на
обслужващия персонал
- Не изготвя финансов отчет за дейността си
- Няма отделен бюджет, ползва ресурси на
поддържащото ведомство
- Не заплаща възнаграждения на членовете си
- Не заплаща допълнително възнаграждение на
обслужващия персонал
- Изготвя финансов отчет за дейността си

МФ
МВнР
МС

- Няма отделен бюджет, ползва ресурси на
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Съвет по
спектър

националния

радиочестотен

Съвет по сигурността

Съвет за координация и оперативно
наблюдение на средствата от Европейския
съюз
Съвет за координация и мониторинг при
реализацията на инфраструктурни проекти
с национално значение
Междуведомствен консултативен съвет по
устойчиво развитие

поддържащото ведомство
- Изнесените заседания на Съвета по европейските
въпроси
се
финансират
по
линия
на
Комуникационната стратегия за членство на
България в ЕС
- Не заплаща възнаграждения на членовете си
- Не заплаща допълнително възнаграждение на
обслужващия персонал
- Не изготвя финансов отчет за дейността си
- Няма отделен бюджет, ползва ресурси на
поддържащото ведомство
- Не заплаща възнаграждения на членовете си
- Не заплаща допълнително възнаграждение на
обслужващия персонал
- Не изготвя финансов отчет за дейността си

ДАИТС

МС

Чл. 29. (1) от Правилника за
функциите,
задачите
и
организацията на работа на съвета
по сигурността
Средствата,
необходими
за
дейността
на
Съвета
по
сигурността се осигуряват от
бюджета на Министерския съвет

МС
МС

МИЕ

- Няма отделен бюджет, ползва ресурси на
поддържащото ведомство
- Не заплаща възнаграждения на членовете си
- Не заплаща допълнително възнаграждение на
обслужващия персонал
- Не изготвя финансов отчет за дейността си
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Министерство на финансите
Национален съвет по данъчна политика
N/A
Министерство на икономиката и енергетиката
Национален
съвет
потребителите

за

защита

на

Национален съвет по иновации
Консултативен съвет за насърчаване на
малките и средните предприятия

Национален съвет по метрология

МИЕ

Чл. 3, (6) от Правилника за работа
на НСЗП: За участие в заседанията
на Националния съвет за защита
на потребителите не се получава
възнаграждение

МИЕ
Изпълнителна
агенция
за
насърчаване
на
малките
и
средните
предприятия
Държавна агенция
за метрология и
технически
надзор

Министерство на образованието и науката

Национален съвет за научни изследвания

МОН

Чл. 10, (6) от Закона
за
насърчаване
на
научните
изследвания:
За работата си в съвета неговите
членове получават годишно
възнаграждение в размер до 5
минимални работни заплати,
определено от министъра на
образованието и науката

Министерство на външните работи

Съвет “Международно сътрудничество за
развитие”

МВнР

- Няма отделен бюджет, ползва ресурси на
поддържащото ведомство
- Не заплаща възнаграждения на членовете си
- Не заплаща допълнително възнаграждение на
обслужващия персонал
- Не изготвя финансов отчет за дейността си
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Министерство на труда и социалната политика

Национален
заетостта

съвет

за

Съвет по интеграция
българското общество

насърчаване

на

ромите

на

в

Национален консултативен съвет по
професионална квалификация на работната
сила

МТСП

МТСП

Чл.8, (8) от Закона за насърчаване
на заетостта:
Представителите на институциите
и на организациите по ал. 2 не
получават
възнаграждение
за
участието си в заседанията на
НСНЗ
- Няма отделен бюджет, ползва ресурси на
поддържащото ведомство
- Не заплаща възнаграждения на членовете си
- Не заплаща допълнително възнаграждение на
обслужващия персонал
- Изготвя финансов отчет за дейността си

МТСП

Съвет за социално подпомагане

МТСП

Национален съвет трудова миграция

МТСП

- Няма отделен бюджет, ползва ресурси на
поддържащото ведомство
- Не заплаща възнаграждения на членовете си
- Не заплаща допълнително възнаграждение на
обслужващия персонал
- Не изготвя финансов отчет за дейността си
- Няма отделен бюджет, ползва ресурси на
поддържащото ведомство
- Не заплаща възнаграждения на членовете си
- Не заплаща допълнително възнаграждение на
обслужващия персонал
- Не изготвя финансов отчет за дейността си

Национален
управляващ
съвет
за
ограничаване и премахване на детския МТСП
труд
Министерство на околната среда и водите
Национален
съвет
по
биологично
N/A
разнообразие
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Висш консултативен съвет по водите

Консултативно-експертен съвет за лечебни
растения

МОСВ

Чл. 16., (2) от Правилника за
устройството и дейността на ВКС
по водите: За своята дейност
членовете на ВКСВ не получават
възнаграждение

МОСВ

От
Правилника
за
устройството и дейността на
КСЛР: За участие в заседанията не
се заплаща възнаграждение

- Няма отделен бюджет, ползва ресурси на
поддържащото ведомство
- Не заплаща възнаграждения на членовете си
- Не заплаща допълнително възнаграждение на
обслужващия персонал
- Не изготвя финансов отчет за дейността си

Министерство на културата

Съвет за защита
собственост

на

интелектуалната

. Национален съвет по читалищно дело
Министерство на здравеопазването

Висш съвет по фармация

- Няма отделен бюджет, ползва ресурси на
поддържащото ведомство
- Не заплаща възнаграждения на членовете си

МК

- Не заплаща допълнително възнаграждение на
обслужващия персонал
- Не изготвя финансов отчет за дейността си

МК

Изпълнителна
агенция
по
лекарствата

Национален съвет за ограничаване на
остеопорозата
МЗ

Чл. 14., (1) от Правилника за
организацията и дейността на
ВСФ: За участието си в
заседанията на Висшия съвет
по
фармация
неговите
членове,
секретарят,
експертите по чл. 10, т. 1 и
лицата по чл. 12 получават
възнаграждение, определено
със заповед на министъра на
здравеопазването
- Няма отделен бюджет, ползва ресурси на
поддържащото ведомство
- Не заплаща възнаграждения на членовете си
- Не заплаща допълнително възнаграждение на
обслужващия персонал
- Не изготвя финансов отчет за дейността си

73

Министерство на отбраната
Съвет по отбрана
Министерство на правосъдието
Междуведомствен съвет по чл. 383 от
Закона за съдебната власт

MO
МП

Съвет по международни осиновявания

МП

. Съвет по гражданството
Държавна агенция по туризъм

МП

Национален съвет по туризъм

Държавна агенция
по туризъм

Чл. 6. от Правилника за дейността
на СМО: За участието си в
работата на съвета членовете му не
получават възнаграждение

Чл. 15. от Правилника за
организацията и дейността на
НСТ: За своята дейност
членовете на НСТ не получават
възнаграждение

Държавна агенция по горите
Национален съвет по горите

Държавната
агенция по горите

Държавна агенция за закрила на детето
Национален съвет за закрила на детето

Държавна агенция
за закрила на
детето
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6: Списък на съветите, взели участие в полевото проучване сред секретариатите
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности
1 (АФКОС)
2 Национален съвет по условията на труд
3 Национален съвет по туризъм
4 Национален управителен съвет за ограничаване и премахване на детския труд
5 Национален съвет по равнопоставеността на мъжете и жените
6 Съвет "Международно сътрудничество за развитие"
7 Национален съвет по медицинска експертиза
8 Съвет по децентрализация на държавното управление
9 Национален съвет по трудова миграция
10 Съвет по европейските въпроси
11 Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната
12 Висш консултативен съвет по водите
13 Съвет за защита на интелектуалната собственост
14 Национален съвет по наркотичните вещества
15 Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
16 Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
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17 Съвет за икономическа политика
18 Съвет за социално подпомагане
19 Съвет по отбрана
20 Координационен съвет за информационно общество
21 Съвет по националния радиочестотен спектър
22 Междуведомствен консултативен съвет по устойчиво развитие
23 Съвет за ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето в Република България
24 Междуведомствен съвет за управление на изпълнението на Националния план за действие по околна среда - здраве
25 Национален съвет за безопасност на храните
26 Национален съвет за ограничаване на остеопорозата
27 Съвет за икономически растеж
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