
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 на МС от 02.08.2013 г. за 
приемане на Устройствен правилник на Министерството 
на регионалното развитие и Устройствен правилник на 

Министерството на инвестиционното проектиране 
Обн. - ДВ, бр. 70 от 09.08.2013 г., в сила от 09.08.2013 г.  
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ  
ПОСТАНОВИ: 
Чл. 1. Приема Устройствен правилник на Министерството на регионалното 

развитие.  
Чл. 2. Приема Устройствен правилник на Министерството на инвестиционното 

проектиране.  
Чл. 3. (1) Министърът на регионалното развитие е първостепенен разпоредител с 

бюджетни кредити.  
(2) Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на 

регионалното развитие е Агенция „Пътна инфраструктура".  
(3) Общата численост на персонала в Агенция „Пътна инфраструктура" е 1511 

щатни бройки.  
Чл. 4. (1) Министърът на инвестиционното проектиране е първостепенен 

разпоредител с бюджетни кредити.  
(2) Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на 

инвестиционното проектиране са:  
1. Агенцията по геодезия, картография и кадастър;  
2. Дирекцията за национален строителен контрол.  
(3) Общата численост на персонала във второстепенните разпоредители с 

бюджетни кредити по ал. 2 е посочена в приложението.  

Преходни и заключителни разпоредби  
§ 1. Отменя се Устройственият правилник на Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството, приет с Постановление № 271 на Министерския съвет 
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74 и 102 от 2010 г., бр. 16, 52, 83 
и 97 от 2011 г. и бр. 22, 42, 58, 87, 94 и 103 от 2012 г.).  

§ 2. Отменя се Постановление № 271 на Министерския съвет от 2009 г. за 
приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството (обн., ДВ, бр. 94 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2010 г. и бр. 52, 
83 и 97 от 2011 г.).  

§ 3. В приложение № 6 „Разходи за заплати, възнаграждения и задължителни 
осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения 
(разходи за персонал) на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити към чл. 
16 от Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на 
държавния бюджет на Република България за 2013 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2013 г.; изм. и 
доп., бр. 9, 24 и 38 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:  

1. На ред 13 в колона „Б" думите „и благоустройството" се заличават, в колона 8 
числото „3 284 898" се заменя с „2 315 228", в колона 9 числото „3 284 898" се заменя с 
„2 316 169", в колона 10 числото „4 267 681" се заменя с „3 066 101", в колона 11 
числото „3 284 921" се заменя с „2 316 192", в колона 12 числото „3 284 921" се заменя 
с „2 316 192" и в колона 13 числото „42 118 969" се заменя с „37 041 532".  

2. Създава се ред 16а:  
„ 

16а. Министерство на 
инвестиционното 
проектиране – 
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общо 

" 
§ 4. (1) Средствата, необходими за изпълнението на постановлението през 2013 

г., се осигуряват:  
1. чрез преструктуриране на други разходи по централния бюджет за 2013 г. в 

размер 1 174 610 лв. за текущи и капиталови разходи на централната администрация 
на Министерството на инвестиционното проектиране по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона 
за устройството на държавния бюджет; 

2. чрез прехвърляне на бюджетни кредити от бюджета за 2013 г. на 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на 
Министерството на инвестиционното проектиране за осигуряване на текущи и 
капиталови разходи на определените с чл. 4 второстепенни разпоредители с бюджетни 
кредити по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет. 

(2) Министърът на финансите да извърши налагащите се от ал. 1 промени по 
съответните бюджети. 

§ 5. Допустимите максимални размери на задълженията към доставчици към 31 
декември 2013 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството се намаляват с 500 хил. лв., които се прехвърлят като такива по 
бюджета на Министерството на инвестиционното проектиране.  

§ 6. Във връзка с правомощията на министъра на инвестиционното проектиране, 
свързани с провеждане на държавната политика за подобряване на инвестиционния 
процес, по бюджета на Министерството на инвестиционното проектиране да се включи 
политика „За подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото 
планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния 
регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качеството на 
превантивния и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти" със 
съответните програми.  

§ 7. (1) Определената в чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на 
Министерството на инвестиционното проектиране численост на персонала от 125 
щатни бройки се осигурява, както следва:  

1. 38 щатни бройки се осигуряват от Министерството на регионалното развитие 
във връзка с преминаването на функции на негови административни звена към 
Министерството на инвестиционното проектиране; 

2. 87 щатни бройки се осигуряват за сметка на намаляване щатната численост на 
системите на следните министерства: 

а) Министерството на финансите 10 

б) Министерството на външните 
работи 

 6 

в) Министерството на правосъдието  3 

г) Министерството на труда и 
социалната политика 

 3 

д) Министерството на 
здравеопазването 

10 

е) Министерството на образованието 
и науката 

 3 

ж) Министерството на културата  3 

з) Министерството на околната среда 
и водите 

10 

и) Министерството на икономиката и 
енергетиката 

10 



к) Министерство на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията 

8 

л) Министерството на земеделието и 
храните 

13 

м) Министерството на регионалното 
развитие 

 8 

(2) Служебните и трудовите правоотношения на служителите, чиято дейност 
преминава от Министерството на регионалното развитие към Министерството на 
инвестиционното проектиране, се уреждат в съответствие с чл. 87а от Закона за 
държавния служител и чл. 123 от Кодекса на труда. 

(3) Министрите по ал. 1, т. 2, букви „а"-„л" в 20-дневен срок от влизането в сила 
на постановлението да направят съответните предложения за изменение на 
устройствените правилници. 

§ 8. Министърът на регионалното развитие и министърът на инвестиционното 
проектиране да организират предаването и приемането на документацията по 
неприключените преписки и архива, създаден във връзка с дейностите, които 
преминават от Министерството на регионалното развитие към Министерството на 
инвестиционното проектиране. 

§ 9. В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на 
регионалното развитие и министърът на инвестиционното проектиране да внесат 
предложения за промени в съответните нормативни актове на Министерския съвет, 
произтичащи от промените в законовата уредба, свързани с преминаването на 
функции към министъра на инвестиционното проектиране. 

§ 10. Постановлението се приема във връзка с Решение на Народното събрание от 
29 май 2013 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България 
(ДВ, бр. 48 от 2013 г.). 

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен 
вестник". 

Министър-председател: Пламен Орешарски 
За главен секретар на Министерския съвет: Нина Ставрева 

Приложение към чл. 4, ал. 3  
Обща численост на персонала във второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити към министъра на 
инвестиционното проектиране 

1. Агенция по геодезия, 
картография и кадастър 

345 

2. Дирекция за национален 
строителен контрол 

419 

 


