
 

Постановление № 289 от 20 октомври 2011 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление № 271 на 

Министерския съвет от 2009 г. 

 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2011 Г. 

за изменение и допълнение на Устройствения 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. и бр. 16 и 52 от 2011 г.) 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

П О С Т А Н О В И :  

……. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Заключителни разпоредби 

§ 25. В приложението към чл. 2, ал. 3 от 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 от 2011 г.) се правят 

следните изменения: 

1. В т. 2 числото „1530“ се заменя с „1524“. 

2. В т. 3 числото „422“ се заменя с „419“. 

§ 26. В приложението към чл. 4, ал. 2 от Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“, 

приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2010 г. и бр. 52 от 2011 г.), се 

правят следните изменения: 

1. В наименованието числото „1530“ се заменя с „1524“. 

2. На ред „Централна администрация“ числото „319“ се заменя с „318“. 

3. На ред „Областни пътни управления“ числото „1151“ се заменя с „1146“. 

§ 27. В Устройствения правилник на Дирекцията за национален строителен контрол, приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2010 г. 

(обн., ДВ, бр. 7 от 2010 г.; изм., бр. 3 от 2011 г.), се правят следните изменения: 

1. В чл. 7, ал. 2 числото „422“ се заменя с „419“. 

2. В приложението към чл. 7, ал. 3: 

а) в наименованието числото „422“ се заменя с „419“; 

б) на ред „Специализирана администрация“ числото „384“ се заменя с „381“; 

в) на ред „Регионални дирекции за национален строителен контрол (РДНСК)“ числото „324“ се заменя с „321“. 

§ 28. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. 

Министър-председател: Бойко Борисов 

Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков 

 

 

 


