ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ. СПИСЪК НА АКТОВЕТЕ ИЗДАВАНИ ПРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА ОДМВР-СМОЛЯН:
ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:
Чл. 43. (1) Областните дирекции се ръководят от директори, които се назначават от
министъра на вътрешните работи.
(2) Директорите на областните дирекции са пряко подчинени на главния секретар.
(3) Директорите на областните дирекции:
1. осъществяват общото и непосредственото им ръководство;
2. управляват човешките ресурси;
3. координират действията на структурите на МВР при бедствия, възникнали на
територията на областните дирекции;
4. представляват юридическото лице;
5. отчитат се за дейността си на министъра на вътрешните работи, заместникминистрите и главния секретар.
(4) В изпълнение на правомощията си по ал. 3 директорите на областните дирекции
издават заповеди.
(5) При изпълнение на функциите си директорите на областните дирекции могат да
се подпомагат от заместник-директори, които изпълняват функции по управление, възложени
им със заповед на директора.
(6) Министърът на вътрешните работи със заповед може да възложи на длъжностно
лице от областните дирекции изпълнение на функциите по чл. 34б, ал. 1.
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:

Чл. 18. (1) Областните дирекции на МВР се ръководят от директори, които:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират,
организират и отговарят за дейността на областните дирекции;
2. организират изпълнението на заповедите, поставени от горестоящите им органи;
3. отчитат се за цялостната си дейност пред министъра на вътрешните работи,
заместник-министрите и главния секретар на МВР и пред директора на ГДНП по направление
на дейност;
4. осъществяват оперативното взаимодействие с други структури на МВР;
5. организират и отговарят за ползването на автоматизираните информационни
фондове, изграждат и управляват неавтоматизираните информационни фондове в областните
дирекции;
6. отговарят за управлението на предоставените на областните дирекции имоти и
вещи - държавна собственост;
7. управляват човешките ресурси в областните дирекции;
8. осъществяват оперативно взаимодействие с други органи на държавна власт и на
местно самоуправление;
9. съвместно с други органи на държавна власт и на местно самоуправление
създават екипи за изпълнение на основните дейности на МВР;
10. координират действията на структурите на МВР при бедствия, аварии и други
извънредни ситуации, възникнали на територията на областните дирекции;
11. издават и отказват издаване на разрешения за краткосрочно и продължително
пребиваване по Закона за чужденците в Република България;
12. издават и отказват издаване на:
а) удостоверение за продължително или постоянно пребиваване на гражданин на
Европейския съюз (ЕС) и членове на семейството му, които са граждани на ЕС;

б) разрешение за пребиваване съгласно Регламент 1030/2002 на Съвета от 13 юни
2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване на гражданите на трети
страни (OB, L157 от 15 юни 2002 г.) на член на семейство на гражданин на Европейския съюз
(ЕС), който не е гражданин на ЕС и не е упражнил правото си на свободно движение по
смисъла на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на
гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства;
в) карта за пребиваване на член на семейство на гражданин на ЕС, който не е
гражданин на ЕС и придружава или се присъединява към гражданина на ЕС по Закона за
влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския
съюз и членовете на техните семейства;
13. издават съгласувателни становища до директора на дирекция "Миграция" по
процедурите за издаване на виза за дългосрочно пребиваване вид "Д";
14. организират и отговарят за въвеждането в информационен фонд на забрани за
напускане пределите на Република България, приложени от държавни органи, в предвидените
от закон случаи;
15. налагат административни наказания и прилагат принудителни административни
мерки в предвидените от закон случаи;
16. представляват юридическото лице.
(2) При изпълнение на функциите си директорите на областните дирекции могат да
се подпомагат от заместник-директори, които изпълняват функции по управление, възложени
им със заповед на съответния директор.
(3) В изпълнение на правомощията си директорите и заместник-директорите по ал.
1 и 2 издават заповеди.

Чл. 9. (1) В областните дирекции на МВР може да се създават отдели, сектори,
районни управления (РУ), участъци и други звена от по-нисък ранг в зависимост от задачите и
дейността им.
(2) Областната дирекция на МВР в София-град се нарича Столична дирекция на
вътрешните работи (СДВР).
(3) Районите на действие на областните дирекции на МВР се определят с акт на
Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи.
Чл. 26. (1) Районното управление в областната дирекция на МВР се ръководи от
началник, който е пряко подчинен на директора на областната дирекция.
(2) Участъкът се ръководи от началник, който е пряко подчинен на началника на
районното управление.
(3) Началниците по ал. 1 и 2:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират,
организират и отговарят за дейността на подчинените им звена;
2. организират изпълнението на задачите, поставени от горестоящите им органи;
3. отговарят за дейността на ръководените от тях звена пред директора на
областната дирекция и пред неговите заместници - съобразно възложените им функции,
съответно пред началника на районното управление;
4. осъществяват взаимодействие на съответната територия с други структури на
МВР, с други органи на държавна власт и на местно самоуправление съобразно
функционалната си компетентност;
5. отговарят за стопанисването на предоставените на управленията и участъците
имоти и вещи - държавна собственост;
6. налагат административни наказания и прилагат принудителни административни
мерки в предвидените от закон случаи.
(4) В изпълнение на функциите си по ал. 3 началниците по ал. 1 и 2 издават
заповеди.

СПИСЪК НА АКТОВЕТЕ (непосочени по-горе):

1. ЗАПОВЕДИ ЗА НАЛАГАНЕ НА ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ
ПО РЕДИЦА СПЕЦИАЛНИ ЗАКОНИ: ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА;
ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО; ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ,
ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ;
ЗАКОН ЗА
ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО
ПРИЛОЖЕНИЕ;
ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ
ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ;
ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ
ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г.)
ЗАКОН ЗА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ;
2. ЗАПОВЕДИ
ПО ЗМВР ( ЗА НАЗНАЧАВАНЕ
И ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ
СЛУЖИТЕЛИ; ЗА НАГРАЖДАВАНЕ; ЗАПОВЕДИ ЗА НАЛАГАНЕ НА
ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ; ЗАПОВЕДИ ЗА ОГРАНИЧЕНА ИМУЩЕСТВЕНА
ОТГОВОРНОСТ);
3. ДРУГИ ЗАПОВЕДИ, ИЗДАВАНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОИТЕ ПРАВОМОЩИЯ;
4. НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ В СЛУЧАИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ В СПЕЦИАЛЕН
ЗАКОН ИЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА ДЕЛЕГИРАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯ: ЗАКОН ЗА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ; ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО
ПЪТИЩАТА; ЗАКОН ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА; ЗАКОН ЗА
ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА; ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ
(ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г.); ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ; ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО; ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА,
БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ;
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС; ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА;
ЗАКОН ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ; ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА
СИСТЕМА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ С ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР 112;
ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ; КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО;
ЗАКОН ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ;
5. РЕШЕНИЯ ПО РЕДА НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУЛАЛНИЯ КОДЕКС;
6. РЕШЕНИЯ ПО РЕДА НА ЗДОИ;
7. РЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ;
8. ДРУГИ

