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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63 ОТ 26 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА 

ТУРИЗМА 

 
В сила от 03.05.2022 г. 

Обн. ДВ. бр.34 от 3 Май 2022г. 

 
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

ПОСТАНОВИ: 

 

Член единствен. Приема Устройствен правилник на Министерството на туризма. 

Заключителни разпоредби 

§ 1. Отменя се Устройственият правилник на Министерството на туризма, приет с 

Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г.; изм. 

и доп., бр. 35 от 2016 г. и бр. 70 и 108 от 2018 г.). 

§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и 

горите, приет с Постановление № 260 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 82 

от 2019 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2020 г.), в приложението към чл. 11, ал. 2 се правят 

следните изменения: 

1. В наименованието числото "664" се заменя с "652". 

2. На ред "Финансови контрольори" числото "3" се заменя с "2". 

3. На ред "Обща администрация" числото "179" се заменя със "175". 

4. На ред "дирекция "Правни дейности и законодателство на Европейския съюз" 

числото "43" се заменя с "39". 

5. На ред "Специализирана администрация" числото "428" се заменя с "421". 

6. На ред "Главна дирекция "Земеделие и регионална политика" числото "51" се 

заменя с "49". 

7. На ред "Централно управление" числото "35" се заменя с "33". 

8. На ред "дирекция "Поземлени отношения и комасация" числото "44" се заменя с 

"42". 

9. На ред "дирекция "Идентификация на земеделските парцели" числото "40" се 

заменя с "39". 

10. На ред "дирекция "Животновъдство" числото "22" се заменя с "20". 

§ 3. В Постановление № 20 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на 

устройствени правилници на Министерството на икономиката и индустрията и на 

Министерството на иновациите и растежа (ДВ, бр. 17 от 2022 г.), в чл. 3, ал. 2 се правят 

следните изменения: 

1. В т. 3 числото "468" се заменя с "463". 

2. В т. 8 числото "287" се заменя с "286". 

§ 4. В Устройствения правилник на Българския институт по метрология, приет с 

Постановление № 287 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 104 от 2018 г.), се правят 

следните изменения: 

1. В чл. 8, ал. 1 думите "длъжностно лице по защита на данните" се заличават. 
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2. В приложението към чл. 8, ал. 3: 

а) в наименованието числото "287" се заменя с "286"; 

б) ред "Длъжностно лице по защита на данните 1" се заличава. 

§ 5. В Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор, приет с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., 

ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 48, 78 и 96 от 2005 г., бр. 15, 28 и 40 от 2006 г., бр. 33 

от 2008 г., бр. 48 и 98 от 2009 г., бр. 52 и 97 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 14 и 108 от 

2014 г., бр. 32 и 86 от 2015 г., бр. 67 от 2016 г., бр. 34 от 2017 г., бр. 35 и 65 от 2019 г. и бр. 

103 от 2020 г.), в приложението към чл. 5, ал. 3 се правят следните изменения: 

1. В наименованието числото "468" се заменя с "463". 

2. На ред "Специализирана администрация" числото "414" се заменя с "409". 

3. На ред "Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" числото 

"102" се заменя с "99". 

4. На ред "Главна дирекция "Контрол на качеството на течните горива" числото 

"45" се заменя с "43". 

§ 6. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по 

труда", приет с Постановление № 2 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 

2014 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2018 г. и бр. 20 от 2021 г.), в приложението към чл. 7, ал. 5 се 

правят следните изменения: 

1. В наименованието числото "492" се заменя с "480". 

2. На ред "Специализирана администрация" числото "451" се заменя с "450". 

3. На ред "Правно осигуряване на инспекционната дейност" числото "15" се 

заменя с "14". 

4. На ред "Главна дирекция "Инспектиране на труда" с 28 териториални дирекции 

"Инспекция по труда" числото "425" се заменя с "414". 

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен 

вестник". 

§ 8. Министърът на туризма извършва съответните промени в длъжностното 

разписание на Министерството в едномесечен срок от влизането в сила на 

постановлението. 


