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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
към StatusQuo анализ на прилаганите практики и дейността на отговорните 

институции в България в сектор спелеология 
 
 

1. Министерски съвет 
Дирекция „Икономическа и социална 

политика“ 

Централен колективен орган на 
изпълнителната власт с обща 

компетентност, който координира 
дейността на другите органи на 

изпълнителната власт за 
осъществяването на единна държавна 

политика 
/Устройствен правилник на 

Министерския Съвет и на неговата 
администрация/ 

2. Министерство на околната среда 
и водите 

Дирекция „Национална служба за 
защита на природата“ 

Дирекция „Управление на водите“ 
Главна Дирекция Оперативна 

програма „Околна среда“; 
Дирекция „Екологична оценка, оценка 

на въздействието върху околната 
среда и предотвратяване на 

замърсяването“ 

Министерството на околната среда и 
водите е юридическо лице на бюджетна 

издръжка 
/Устройствен правилник на МОСВ/ 

3. Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството 
Дирекция „Концесии и търговски 

дружества“  
Дирекция „Държавна собственост“ 

юридическо лице на бюджетна 
издръжка 

/Устройствен правилник на МРРБ/ 
 

4. Министерство на земеделието и 
храните и горите 

Дирекция „Обща политика в 
областта на хидромелиорациите и 

рибарството“ 
 

юридическо лице на бюджетна 
издръжка 

/Устройствен правилник на МЗХГ/ 
 

5. Министерство на енергетиката 
Дирекция „Природни ресурси, 

концесии и контрол“ 

юридическо лице на бюджетна 
издръжка 

/Устройствен правилник на МЕ/ 
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6. Министерство на културата 

Главна дирекция „Инспекторат за 
опазване на културното наследство“ 

юридическо лице на бюджетна 
издръжка 

/Устройствен правилник на МК/ 
 

7. Министерство на икономиката 
 

юридическо лице на бюджетна 
издръжка 

/Устройствен правилник на МИ/ 
 

8. Министерство на образованието 
и науката 

Дирекция „Наука“ 

юридическо лице на бюджетна 
издръжка 

/Устройствен правилник на МОН/ 
 

9. Министерство на туризма 
Дирекция „Туристическа политика“ 

юридическо лице на бюджетна 
издръжка 

/Устройствен правилник на МТ/ 
 

10. Министерство на вътрешните 
работи 

Дирекция „Управление на 
собствеността и социални 

дейности“ 

юридическо лице на бюджетна 
издръжка 

/Устройствен правилник на МВР/ 
 

11. Министерство на финансите 
Дирекция „Държавни помощи и 

реален сектор“ 

юридическо лице на бюджетна 
издръжка 

/Устройствен правилник на МФ/ 
 

12. Министерство на младежта и 
спорта 

юридическо лице на бюджетна 
издръжка 

/Устройствен правилник на ММС/ 
 

13. Министерство на отбраната 
Главна дирекция 

„Инфраструктура на 
отбраната” 

юридическо лице на бюджетна 
издръжка 

/Устройствен правилник на МО/ 
 

14. Изпълнителна агенция по 
околна среда 

Главна дирекция „Лабораторно-
аналитична дейност“ 

Изпълнителната агенция по околна 
среда е администрация към министъра 

на околната среда и водите за 
осъществяване прилагането на 

изискванията на законодателството и 
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Дирекция „Мониторинг и оценка 
на околната среда“ 

нормативната уредба, свързани с 
околната среда, в т.ч. ръководство на 
Националната система за мониторинг 

на околната среда (НСМОС). 
юридическо лице на бюджетна 

издръжка - второстепенен разпоредител 
с бюджет към министъра на околната 

среда и водите 
/Устройствен правилник на ИАОС/ 

15. Изпълнителна агенция по 
горите 

Дирекция „Контрол по 
опазването на горските 

територии“ 
Дирекция „Наука и международна 

дейност“ 

Изпълнителната агенция по горите е 
юридическо лице на бюджетна 

издръжка - второстепенен разпоредител 
с бюджет към министъра на 

земеделието, храните и горите 
/Устройствен правилник на ИАГ/ 

16. Регионалните инспекции по 
околна среда  

Дирекция „Контрол на околната 
среда“ 

Дирекция „Превантивна 
дейност“ 

Регионалните инспекции по околната 
среда и водите са административни 

структури към министъра на околната 
среда и водите, осигуряващи 

провеждането на държавната политика 
по опазване на околната среда на 

регионално равнище. 
юридическо лице на бюджетна 

издръжка към министъра на околната 
среда и водите 

/Правилник за устройството и 
дейността на регионалните инспекции 

по околната среда и водите/ 
17. Басейновите дирекции за 

управление на водите 
Басейновите дирекции са юридически 

лица на бюджетна издръжка, 
второстепенен разпоредител с бюджет   

/Правилник за дейността, 
организацията на работа и състав на 

басейновите дирекции/ 
18. Национални паркове 

Национален парк "Пирин", приет с 
Решение № 646/06.08.2004 г. на 

ДНП са административни структури 
към министъра на околната среда и 

водите, осигуряващи провеждането на 
държавната политика за управление и 
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Министерски съвет, (ДВ бр. 
73/2004 г.) 

Национален парк "Рила", приет с 
Решение № 522/04.07.2001 г. на 

Министерски съвет, (ДВ бр. 
66/2001 г.) 

Национален парк "Централен 
Балкан", приет с Решение № 

195/24.03.2016 г. на Министерски 
съвет, (ДВ бр. 26/01.04.2016г .) 

 

опазване на поверените им защитени 
територии. 

юридически лица на бюджетна 
издръжка, второстепенен разпоредител 

с бюджет  към министъра на ОСВ 
/Правилник за устройството и 
дейността на дирекциите на 

националните паркове/ 

19. Природни паркове 
Природен парк "Витоша", приет с 
Решение № 305/22.04.2005 г. на 

Министерски съвет, (ДВ бр. 
38/2005 г.) 

Природен парк "Врачански 
Балкан", приет с Решение № 

750/14.10.2011 г. на Министерски 
съвет, (ДВ, бр. 82/2011 г.) 

Природен парк "Златни пясъци", 
приет с Решение № 460/20.06.2011 
г. на Министерски съвет, (ДВ, бр. 

61/2011 г.) 
Природен парк "Шуменско плато", 
приет с Решение № 464/23.06.2011 
г. на Министерски съвет, (ДВ, бр. 

61/2011 г.) 
Природен парк "Русенски Лом", 

приет с Решение № 539/06.06.2005 
г. на Министерски съвет, (ДВ, бр. 

50/2005 г.) 
Природен парк "Рилски манастир", 
приет с Решение № 121/12.03.2010 
г. на Министерски съвет, (ДВ, бр. 

23/2010 г.) 
Природен парк "Беласица", приет с 

Решение № 120/24.02.2016 г. на 

Структури на ИАГ 

http://www.speleo-bg.org/
mailto:bfs@speleo-bg.org
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Министерски съвет, (ДВ бр. 
17/2016г.) 

Природен парк "Персина", приет с 
Решение № 77/11.02.2016 г. на 

Министерски съвет, (ДВ бр. 
13/2016г.) 

20. Българската академия на 
науките 

Институтът по биоразнообразие и 
екосистемни изследвания (ИБЕИ); 

Националният природонаучен 
музей (НПМ-БАН): 

- Център за изследване и защита 
на прилепите (ЦИЗП); 

-Изследователски център по 
биоспелеология; 

Национален институт по 
Геофизика, Геодезия и География 

Научен и експертен център на 
България. В нея се провеждат научни 
изследвания, обучение и дейности от 

национално и международно значение. 
 

21. Национален институт за 
недвижимо културно наследство 

 

Държавен културен институт с 
национално значение, с 

научноизследователски и експертни 
функции в областта на недвижимото 
културно наследство и със задача да 

подпомага министъра на културата при 
упражняването на неговите 

правомощия по провеждане на 
държавната политика в областта на 
опазването и популяризирането на 
недвижимите културни ценности. 

22. Националното сдружение на 
общините в Република България 

Дейността на НСОРБ е фокусирана в 
три основни направления: 

представителство и защита на 
общините пред органите на 

централната власт: изследвания, 
анализи, оценка и разработване на 

предложения за промяна и 
усъвършенстване на политиката по 

отношение на местното 
самоуправление. 

http://www.speleo-bg.org/
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