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Министерски съвет
брой: 88, от дата 8.11.2011 г.

Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

стр.4

Постановление № 295 от 27 октомври 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2011 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВ И:
§ 1. В Постановление № 266 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и
социалната политика (обн., ДВ, бр. 91 от 2009 г.; изм., бр. 2, 18 и 57 от 2010 г. и бр. 38 от 2011 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2:
а) точки 7 – 11 се отменят;
б) точка 14 се изменя така:
„14. фонд „Социална закрила;“.
2. В приложението към чл. 2, ал. 3:
а) в т. 2 числото „4739“ се заменя с „4736“;
б) точки 7 – 11 се отменят;
в) създава се т. 15:
„15. Фонд „Социална закрила“ 4.“
§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика, приет с Постановление № 266 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 91 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г.; попр., бр. 3 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 18, 57 и 74 от 2010 г. и
бр. 38 и 53 от 2011 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 17, т. 7 думите „Жизнено равнище, социална сигурност и равни възможности“ се заменят с „Жизнен стандарт, демографско
развитие, политики и стратегии“.
2. В чл. 19:
а) в ал. 2 думите „общи, специализирани“ се заменят с „комплексни, тематични“, а запетаята и думата „жалби“ се заличават;
б) в ал. 4:
аа) точка 3 се изменя така:
„3. разглежда постъпили сигнали за корупция на служители в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра, извършва проверки и информира министъра за резултатите;“
бб) в т. 4 думите „и извършва проверки“ се заличават, а думата „разкриване“ се заменя с „установяване“;
вв) в т. 6 запетаята и думите „молбите и жалбите“ се заличават;
гг) точка 7 се изменя така:
„7. следи за изпълнението на мерките по Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната
престъпност;“
дд) в т. 8 след думите „държавната администрация“ се поставя точка и запетая и текстът до края се заличава;
ее) създава се нова т. 11:
„11. прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за неговото ограничаване;“
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жж) досегашните т. 11 – 13 стават съответно т. 12 – 14.
3. В чл. 26, т. 12 думите „осъществява правно-нормативното обезпечаване на“ се заменят с „отговаря за“.
4. В чл. 28:
а) точка 2 се изменя така:
„2. дирекция „Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии;“
б) точка 5 се изменя така:
„5. дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи;“.
5. В чл. 30:
а) думите „Дирекция „Жизнено развитие, социална сигурност и демографско развитие“ се заменят с „Дирекция „Жизнен стандарт,
демографско развитие, политики и стратегии“;
б) в т. 1 запетаята и думите „социалната сигурност“ се заличават;
в) в т. 2 думите „и социалната сигурност“ се заличават;
г) в т. 3 запетаята и думите „социалната сигурност“ се заличават;
д) в т. 5 запетаята и думите „социалната сигурност“ се заличават;
е) в т. 8 запетаята и думите „социалната сигурност“ се заличават.
6. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“:
1. разработва, координира и осъществява мониторинг, анализ и оценка на държавната политика в областта на интеграцията на хората с
увреждания, равните възможности и социалните помощи;
2. организира, координира и участва в разработването на нормативни актове, стратегии, програми, планове за действие, проекти и
доклади в областта на интеграцията на хората с увреждания, равните възможности и социалните помощи и извършва наблюдения и
анализи на състоянието, тенденциите и развитието на добри практики в тази област;
3. координира, отчита и анализира изпълнението на стратегии, планове, проекти и програми в областта на интеграцията на хората с
увреждания, равните възможности и социалните помощи, подпомага разработването и дава становища по операции и схеми на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“;
4. участва в подготовката на становища, позиции, анализи, презентации, информации и други документи в областта на интеграцията на
хората с увреждания, равните възможности – равнопоставеността на половете и антидискриминацията, представя и защитава позицията и
интересите на Република България във връзка с участието й в работата на комитети, институции, работни групи и форуми на Съвета на
Европейския съюз, Европейската комисия и Съвета на Европа и участва в тях със свои представители;
5. подпомага и насърчава сътрудничеството с гражданските организации с цел активното им участие в процеса на формулиране,
изпълнение и мониторинг на политиката в областта на интеграцията на хората с увреждания, равните възможности и социалните помощи;
6. координира изпълнението на политиките в областта на интеграцията на хората с увреждания, равните възможности и социалните
помощи, които се реализират от Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и Фонд „Социална закрила“;
7. подготвя становища за отпускане на субсидии за национално представителните организации на и за хората с увреждания за
дейности, които да бъдат финансирани от държавния бюджет, и изготвя проекти на актове за одобряване на организациите или
институциите, които се освобождават от заплащане на вносни сборове при допускане на стоки за свободно обращение, за отказ или
оттегляне на одобренията съгласно чл. 61, 67 и 68 от Регламент (EО) № 1186/2009 г. на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на
система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ, L 324 от 10.12.2009 г.);
8. координира и подпомага осъществяването на процесуално представителство на министъра пред Комисията за защита от
дискриминация;
9. осъществява функциите на секретариат на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет и
осигурява административното и техничес-кото обслужване на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към
Министерския съвет.“
7. В чл. 33а:
а) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. разработва, координира и осъществява мониторинг, анализ и оценка на държавната политика в областта на социалното включване,
подкрепата за децата и семейството и социалните услуги;
2. организира, координира и участва в разработването на нормативни актове, стратегии, програми, планове за действие, проекти и
доклади в областта на социалното включване, подкрепата за децата и семейството и социалните услуги и извършва наблюдения и анализи
на състоянието, тенденциите и развитието на добри практики в тази област;“
б) точка 5 се изменя така:
„5. координира, отчита и анализира изпълнението на стратегии, планове, проекти и програми в областта на социалното включване,
подкрепата за децата и семейството и социалните услуги, подпомага разработването и дава становища по операции и схеми на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;“
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в) точка 7 се изменя така:
„7. подпомага и насърчава сътрудничеството с гражданските организации с цел активното им участие в процеса на формулиране,
изпълнение и мониторинг на политиката в областта на социалното включване и подкрепата за децата и семейството и социалните услуги;“
г) в т. 8 думите „за деца“ се заличават;
д) точки 9 и 10 се изменят така:
„9. координира изпълнението на политиките в областта на подкрепата за децата и семейството и социалните услуги в кръга на своята
компетентност, които се реализират от Агенцията за социално подпомагане;
10. подпомага управлението и участва в изпълнението на проекти в областта на социалното включване, подкрепата за децата и
семейството и социалните услуги, финансирани от Международната банка за възстановяване и развитие, и поддържа връзки с
представителството на Банката за България на нейния официален език;“.
8. В приложението към чл. 15, ал. 2:
а) в наименованието числото „316“ се заменя с „315“;
б) на ред „дирекция „Административно обслужване и канцелария“ числото „18“ се заменя с „16“;
в) на ред „дирекция „Финанси“ числото „13“ се заменя с „14“;
г) на ред „дирекция „Правна“ цифрата „5“ се заменя с „6“;
д) на ред „Специализирана администрация, в т. ч.:“ числото „235“ се заменя с „234“;
е) ред „дирекция „Жизнено равнище, социална сигурност и демографско развитие“ 16“ се изменя така:
„дирекция „Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии“ 15“;
ж) на ред „дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ числото „18“ се заменя с „19“;
з) ред „дирекция „Социална закрила и равни възможности“ 19“ се изменя така:
„дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ 16“;
и) на ред „дирекция „Социално включване“ числото „17“ се заменя с „19“.
§ 3. В приложението към чл. 7, ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане, приет с Постановление № 25
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2003 г., бр. 14 от 2005 г., бр. 48, 59, 74 и 88 от 2006
г., бр. 34 и 95 от 2007 г., бр. 32 и 71 от 2008 г. и бр. 2, 17 и 74 от 2010 г.), се правят следните изменения:
1. В наименованието числото „4739“ се заменя с „4736“.
2. На ред „Инспекторат“ числото „50“ се заменя с „49“.
3. На ред „Обща администрация, в т. ч.:“ числото „95“ се заменя с „93“.
4. На ред „Човешки ресурси и правно обслужване“ числото „27“ се заменя с „26“.
5. На ред „Анализ, административно и информационно обслужване“ числото „27“ се заменя с „26“.
§ 4. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 56, 82, 84 и 100 от 2010 г. и бр. 1, 27, 33, 60 и 71 от 2011 г.)
пореден № 5 се изменя така:
„
№
по
ред

Първостепенни разпоредители с
бюджетни кредити

5.

Министерство на труда и социалната
политика – общо

Разходи за заплати по месеци през 2011 г. (лв.)
юли

август

септември

октомври

ноември

декември

4 335 000

4 335 000

4 335 000

4 335 000

4 335 000

4 335 000

“
Заключителна разпоредба
§ 5. Параграф 4 влиза в сила от 1 юли 2011 г.
За министър-председател: Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
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