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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О  

 
Д О К Л А Д  

 

относно промени в нормативни и поднормативни актове, които са свързани с 

правомощията на Областен управител и дейността на Областна администрация Велико 

Търново през месец януари 2016г. 
   

 Относно ДВ, бр. 01 от 05.01.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 01 от 05.01.2016 г. е публикувано  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 

375 на МС от 28.12.2015 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за 

страната, в сила от 1.01.2016 г. 

 С  постановлението се определя от 1 януари 2016 г. нов размер на минималната месечна 

работна заплата за страната 420 лв. и на минималната часова работна заплата 2,50 лв. при 

нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица. Този размер на 

минималната месечна работна заплата се определя за пълен работен месец. 

 С §2 от ПЗР на Постановлението се прави промяна в чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66 на 

Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните 

организации, като думите "от 1 януари 2015 г. е 360 лв., а от 1 юли 2015 г. е 380 лв." се заменят с "420 

лв. от 1 януари 2016 г. 

 С §3 от ПЗР на Постановлението в Наредбата за заплатите на служителите в държавната 

администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г., навсякъде в 

приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 числата "380", "390", "400" и "410" се заменят с "420". 

 С §4 от ПЗР на Постановлението се регламентира, че до приемането на Националния план за 

действие по заетостта за 2016 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на 

лицата, наети на минимална работна заплата по програми за заетост по Закона за насърчаване на 

заетостта, се определя от 1 януари 2016 г. в размер 420 лв. за пълен работен месец при осемчасов 

работен ден и 2,50 лв. часова работна заплата. 

 Постановлението е  прието на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 01 от 05.01.2016 г. е публикувано  РЕШЕНИЕ № 1020 на 

МС от 28.12.2015 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, 

различни от източноправославното, през 2016 г. 

 

  На основание чл. 173, ал. 3 от Кодекса на труда Министерският съвет е определил дните от 

2016 г., които са религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, за 

които се ползва платен или неплатен годишен отпуск при условията на чл. 173, ал. 2 от Кодекса на 

труда и чл. 57, ал. 5 от Закона за държавния служител. 

 

Относно ДВ, бр. 02 от 08.01.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 02 от 08.01.2016 г. е публикувано   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за 

обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт, в сила от 01.01.2016г. 

 С това постановление се определят функциите и отношенията на Централния орган за 

обществени поръчки (ЦООП) с останалите възложители – органи на изпълнителната власт и техните 

администрации, за чиито нужди ще се провеждат обществените поръчки от ЦООП, както и обектите на 

обществените поръчки. 

Като обекти на обществените поръчки, подлежащи на възлагане по този ред са определени: 

1. доставки на: 

а) копирна хартия; 

б) канцеларски материали; 
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в) тонери за копирни и печатащи устройства и други консумативи за печат; 

г) автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни 

материали за автомобили; 

д) леки автомобили; 

е) офис обзавеждане и мебели; 

ж) софтуер за операционни системи и приложен софтуер за създаване, редактиране и форматиране на 

електронни документи; 

з) компютри и периферни устройства; 

2. предоставяне на услуги за: 

а) текущо и основно почистване на сгради, включително осигуряване на необходимите материали и 

консумативи за това; 

б) осигуряване на самолетни билети; 

в) преводачески услуги; 

г) пощенски и куриерски услуги; 

д) техническа поддръжка и ремонт на леки автомобили; 

е) техническа поддръжка и ремонт на климатична техника; 

ж) техническа поддръжка и ремонт на офис техника; 

3. други доставки и услуги, определени с акт на Министерския съвет, извън посочените в т. 1 и 2. 

 Централният орган за обществени поръчки провежда процедури за сключване на рамкови 

споразумения и договори за възлагане на обществени поръчки за нуждите на:  

1. централните органи на изпълнителната власт по смисъла на чл. 19, ал. 2 от Закона за 

администрацията, включително на техните администрации;  

2. възложителите, ръководители на администрации по списъка, съгласно приложение № 1; 

3. възложителите, ръководители на администрации по списъка, съгласно приложение № 2. 

 Възложителите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 са задължени да се възползват от централизираните 

обществени поръчки, провеждани от ЦООП, и да сключват индивидуални договори по рамковите 

споразумения, сключвани от ЦООП, като възлагат самостоятелно или по реда на чл. 6, ал. 2, а 

възложителите по чл. 4, ал. 1, т. 3 могат да се възползват от централизираните обществени поръчки, 

провеждани от ЦООП, и да сключват индивидуални договори по рамковите споразумения, сключвани 

от ЦООП.  

 Областна администрация не е сред администрациите, посочени в приложения № 1 и № 2. 

 С постановлението се уреждат задълженията на възложителите и сроковете за започване на 

възлагането по новия ред. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 02 от 08.01.2016 г. е публикувана   НАРЕДБА за 

изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда 

за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях 

лица, както и от самоосигуряващите се лица, в сила от 1 януари 2016 г. 

 Извършена е промяна в приложенията към наредбата. Регламентирано е, че при подаване на 

декларация образец № 6, приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 с попълнен в т. 8 код за вид плащане 1, 2, 3 

или 5 за дължими осигурителни вноски върху осигурителен доход, който се отнася за месеци преди 1 

януари 2016 г., в т. 18 се попълва дата на изплащане/начисляване. 

 

 Относно ДВ, бр. 03 от 12.01.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 03 от 12.01.2016 г. е публикувано  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 

380 на МС от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 

за 2016 г. 

    Чл. 42. Разходите за представителни цели на бюджетните организации се определят, както следва: 

1. на държавните органи, от съответния министър, ръководител или от колективния орган на 

управление; 

2. на областните администрации – от министър-председателя или от главния секретар на Министерския 

съвет в случай на упълномощаване; 

3. на общините – от съответния общински съвет. 

  Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните 

организации заедно с припадащите се суми за данъци и осигурителни вноски се предвиждат по 

съответните бюджети в рамките на средствата за издръжка. Средствата за социално-битово и културно 

обслужване на персонала в бюджетните организации се определят в размер до 3 на сто от утвърдените 

разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, а се разходват през 

годината на базата на начислените средства за основни заплати. Определянето, разходването и 

отчитането на средствата по ал. 2 се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната 



5000 Велико Търново,  пл. “Център” № 2, п.к. 443, тел. и факс 062/600 464, 839, http://www.vt. government.bg 

година. Сумата по ал. 2 включва дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната 

организация. 

Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2016 г. общините не могат да финансират разходи за автомобили за 

общинската администрация, включително за плащания по договори за лизинг от предходни години, за 

закупуване на мобилни телефони и на офис обзавеждане за административни сгради. 

 В чл.66 е регламентирано е че, Министърът на финансите може да не одобри смени на 

обслужващите банки на министерствата и ведомствата, чиито плащания се извършват чрез системата за 

електронни бюджетни разплащания, когато смените не се налагат от обективни причини, 

възпрепятстващи нормалното банково обслужване. 

 Съгласно чл.67 Бюджетните организации следва да предприемат необходимите мерки и 

действия за преминаване към отчитане на начисляването на амортизации на нефинансовите 

дълготрайни активи съгласно чл. 65 от Закона за счетоводството, без активите по ал. 2, с оглед 

отразяването на тази информация за пръв път в техните годишни оборотни ведомости и финансови 

отчети за 2017 г. 

Изброено е ,че бюджетните организации не начисляват амортизации на : 

1. на земи, гори и трайни насаждения; 

2. на активи с историческа и художествена стойност; 

3. на книги в библиотеките; 

4. на активи в процес на придобиване; 

5. в други случаи, определени със стандартите и/или указанията съгласно чл. 164, ал. 1 и 3 

от Закона за публичните финанси. 

 Конкретният ред за преминаване към отчитането на амортизациите по ал. 1, включително и 

определянето на временни изключения, облекчен режим и други мерки с преходен характер, се 

определя с указания на министъра на финансите съгласно чл. 164, ал. 1 от Закона за публичните 

финанси. 

 С оглед осигуряване на ефективно управление на публичните разходи разпоредителите с 

бюджет и държавните предприятия, които изпълняват проекти, финансирани по оперативните програми 

на Европейския съюз, както и дейности, финансирани от държавния бюджет, принципно допустими за 

финансиране по оперативните програми на Европейския съюз, прилагат правилата за възлагане и 

изпълнение, приложими за тези програми 

 

 Съгласно постановлението вътрешните одитори в бюджетните организации по чл. 4 – 47 от 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., в т.ч. във второстепенни разпоредители 

с бюджет към тях и в общините, да извършват преимуществено одитни ангажименти на ефективността 

на публичните разходи в съответните организации, включително: 

1. системата и процедурите по възлагане на обществени поръчки; 

2. изпълнението на сключените договори за обществени поръчки; 

3. изпълнението на програмните бюджети. 

 Одитните доклади за извършените одитни ангажименти по ал. 1 се изпращат на министъра на 

финансите в седемдневен срок от окончателното им връчване. 

 

 Относно ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г. е публикувано  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 

на МС от 18.01.2016 г. за приемане на Наредба за регулиране на качеството на 

водоснабдителните и канализационните услуги и на Наредба за регулиране на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги, в сила от 22.01.2016 г. 

 

 С постановлението се приема Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и 

канализационните услуги, която е предвидено, че ще се прилага за регулаторния период, започващ от 1 

януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди. 

 Приема се също така и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги, която също ще се прилага за регулаторния период, започващ от 1 януари 

2017 г., както и за следващи регулаторни периоди. 

 С ПЗР се отменят Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на 

годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги, 

приета с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 32 от 2006 г.) и Наредбата за 

регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с Постановление № 73 

на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 32 от 2006 г.). 

 За настоящия регулаторен период продължават да се прилагат  отменените наредби. 
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 Относно ДВ, бр. 7 от 26.01.2016 г. 

 

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 7 от 26.01.2016 г. е публикувано  РЕШЕНИЕ № 3008-ПВР 

на ЦИК от 12.01.2016 г. относно утвърждаване образци на изборните книжа за 

произвеждане на избори за президент и вецепрезидент на Република България. 

С решението на основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия е 

утвърдила образците на изборните книжа за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на 

Република България – 101 на брой, с номера от 1-ПВР до 98-ПВР, съгласно приложението. 

 

Относно ДВ, бр. 8 от 29.01.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 8 от 29.01.2016 г. е публикуван ЗАКОН за изменение и 

допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ. 

  Със Закона за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ се цели намаляване с 

20 на сто на административната тежест от законодателството, чрез въвеждане на норми 

регламентиращи възможност за приемането на изискуемите документи по електронен път по 

отношение на всички задължения за информиране съгласно закона, каквато възможност е предвидена в 

Закона за търговския регистър и реализирана посредством информационната система на търговския 

регистър.  

 С допълнението на чл. 2, ал. 1 и 3, изречение последно се въвежда изискването за цялостна 

електронизация на регистър БУЛСТАТ, като за всеки регистриран субект се предвижда водене на дело 

в електронна форма, в което ще се съдържат и документите, въз основа на които е извършена 

регистрацията му.  

 Регистъра става единна централизирана, публично достъпна и безплатна база данни, съдържаща 

подлежащите на вписване обстоятелства за всички регистрирани субекти с изключение на субектите, 

регистрирани в специалния регистър по чл. 2, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ.  

 Отпада изискването за издаване на идентификационни карти на регистрираните лица, тъй като 

информацията за тях ще е публична и достъпна безплатно чрез интернет на страницата на регистъра. 

Идентификационни карти ще бъдат издавани само за регистрираните в специалния регистър по чл. 2, 

ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ лица.  

 Конкретизират се и се детайлизират подлежащите на вписване обстоятелства в разпоредбите на 

чл. 7, т. 6, т. 13, 14 и 17 от действащите текстове.  

 С разпоредбите на новите текстове на чл. 9- 21 от Закона за регистър БУЛСТАТ се 

регламентира изцяло новото производство, което ще се развива пред регистър БУЛСТАТ. Същото ще 

позволява приемането от регистъра на заявления и искания, подавани по електронен път, регламентира 

се тяхното разглеждане от служителите на регистъра и предметните предели на проверката, която ще се 

извършва по подаденото заявление и документите към него. Както и до настоящия момент на хартиен 

носител ще се приемат заявленията и документите за вписване на обстоятелства в специалния регистър 

по чл. 2, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ, като за улесняване на подлежащите на вписване в този 

регистър субекти (съгласно бележката на Министерство на отбраната) се предвижда пълномощното за 

заявяване да бъде в обикновена писмена форма. 

  В резултат на измененията в регистъра ще могат да се подават заявления 24 часа, 7 дни в 

седмицата, а разглеждането им ще се извършва в законово определения еднодневен срок съгласно 

текста на чл. 16, ал. 2. С текстовете са регламентирани и възможните произнасяния от страна на 

служителите на регистъра, като в случаите, когато към заявлението не са приложени всички изискуеми 

по закон документи, същите ще дават указания на заявителите за изправяне на допуснатите 

нередовности.  

 Предвижда се възможност за оспорване на отказите за вписване в регистър БУЛСТАТ по реда 

на Административнопроцесуалния кодекс.  

 В текста на глава трета се регламентира редът за изправяне на грешки и непълноти при 

вписване и заличаване на обстоятелства, които могат да се отстраняват по искане на заинтересованото 

лице или служебно от служители на регистъра.  

 Регламентира се  публичният достъп до регистър БУЛСТАТ. Изключение от публичния достъп 

до регистъра се предвижда за субектите, съдържащи се в специалния регистър по чл. 2, ал. 2 от Закона 

за регистър БУЛСТАТ. Достъпът до информацията в регистъра посредством интернет ще бъде изцяло 

безплатен, като единствено за извършваните от служител на агенцията писмени справки и издаване на 

удостоверения ще се дължи държавна такса съгласно Тарифата за държавните такси, събирани от 

Агенцията по вписванията. 

  Регламентират се критериите, по които ще могат да се извършват справки и да се издават 

удостоверения от регистъра. С изменението на чл. 29, ал. 2 се правят несъществени изменения в 

уредбата на взаимодействието на регистър БУЛСТАТ с други регистри и системи, като се предвижда 
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съобразяването на интеграцията му със съвременните изисквания за съвместимост на електронните 

информационни системи.  

 Въвежда се задължение за държавните органи, органите на местното самоуправление и на 

местната администрация, лицата, на които е възложено упражняването на публична функция и 

организации, предоставящи обществени услуги, включително банките, да проверяват служебно 

вписаните обстоятелства за конкретното лице и да не изискват писмени справки или удостоверения. 

Задължението е скрепено със санкция за неспазването му, регламентирана в глава шеста от Закона за 

регистър БУЛСТАТ. 

  В Заключителната разпоредба към Закона за изменение и допълнение на Закона за регистър 

БУЛСТАТ се предвижда измененията да влязат в сила от  1 май 2016 г. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 8 от 29.01.2016 г. е публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 

на МС от 22.01.2016 г. за приемане на Наредба за Административния регистър. 

С § 1 от Преходни и заключителни разпоредби се регламентира, че Наредбата за условията и 

реда за воденето, поддържането и ползването на Административния регистър, приета с 

Постановление № 132 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм., бр. 105 от 

2011 г.), се отменя. 

 С § 4 се правят промени в Наредбата за административното обслужване,както следва: 

 Навсякъде в текста на наредбата „Списъка на унифицираните наименования на 

административните услуги (СУНАУ)" се заменят със "с Регистъра на услугите". Посочва се, че 

Регистърът на услугите се поддържа като електронна база данни в Административния регистър. 

 В чл. 23 се изменят  алинеи от 1 до 3, както следва: 

 (1) Администрациите отчитат състоянието на административното обслужване веднъж годишно 

чрез Интегрираната информационна система за държавната администрация (ИИСДА), която поддържа 

Административния регистър. 

 (2) Необходимата информация се определя от администрацията на Министерския съвет, така че 

да осигури проследимост в състоянието на административното обслужване. 

 (3) Ръководителите на административните структури определят със заповед отговорните 

служители, които подават и обобщават информацията, попълват и публикуват данните в ИИСДА."; 

В ал. 4 и ал.5 на чл.23 абревиатурата "ССАО" се заменя с "ИИСДА. 

 Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 се изменя така: 

 Задължителна информация относно предоставяните административни услуги: 

 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра 

на услугите. 

 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на 

индивидуалния административен акт. 

 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен 

акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт.  

 4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация 

за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време. 

 5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния 

административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от 

административен орган, се посочва и органът. 

 6. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга. 

 7. Начини на заявяване на услугата. 

 8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на 

услугата и интернет адрес, на който се предоставя. 

 9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. 

 10. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане. 

 11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.  

 12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на 

услугата." 

 С § 5 се правят промени в Наредбата за електронните административни услуги,както 

следва: 

 Навсякъде в текста на наредбата „Списъка на унифицираните наименования на 

административните услуги (СУНАУ)" се заменят със "с Регистъра на услугите". 

 В приложението към чл. 15, ал. 2: 

 а) точка 1 става раздел I и се изменя така: 

"Раздел I. Официалният раздел на интернет страниците на администрациите съдържа информация 

относно: 

1. Името и правомощията на административния орган. 
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2. Областите на политика, в които са правомощията на органа. 

3. Приоритетите на административния орган. 

4. Имената и ресорите на заместниците на административния орган. 

5. Наименованието и адреса на административната структура, БУЛСТАТ, адрес на страницата в 

интернет, адрес на електронната поща и телефон за връзка. 

6. Името на главния секретар/постоянния секретар по отбраната или на постоянния секретар в 

Министерството на външните работи/секретаря на общината. 

7. Наименованията и функциите на административните звена. 

8. Наименованието, седалището, териториалния обхват и функциите на териториалните звена. 

9. Административните структури на подчинение на административния орган. 

10. Ежегодните цели за дейността на съответната административна структура и годишните доклади за 

дейността й. 

11. Предоставяните административни услуги, включително: 

а) наименованието на административната услуга и уникалния идентификатор съгласно Регистъра на 

услугите; 

б) правното основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния 

административен акт; 

в) органа, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт; в 

случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт;  

г) звеното за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за 

хода на преписката, адреса, адреса на електронната поща, телефони за връзка, работното време; 

д) процедурата по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния 

административен акт, изискванията и необходимите документи; в случай че документ се издава от 

административен орган, се посочва и органът; 

е) образците на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга; 

ж) начини на заявяване на услугата; 

з) информация за предоставяне на услугата по електронен път: нивото на предоставяне на услугата и 

интернет адрес, на който се предоставя; 

и) срок на действие на документа/индивидуалния административен акт; 

к) таксите или цените, основание за тяхното определяне и начините на плащане; 

л) органа, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата;  

м) реда, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. 

12. Реда за подаване на предложения, сигнали и жалби. 

13. Реда, по който се подават исканията за достъп до обществена информация, както и необходимите за 

това формуляри. 

14. Основните нормативни актове, свързани с дейността на съответната администрация, включително 

решенията на общинските съвети. 

15. Проектите на нормативни актове, изготвяни от съответната административна структура. 

16. Друга информация, предвидена в нормативен акт."; 

 б) досегашната т. 2 става раздел II. 

 Изрично се регламентира с § 7, че Заповедите, издадени на основание на отменената 

Наредба за условията и реда за воденето, поддържането и ползването на Административния 

регистър, запазват действието си. 

 С § 8 се регламентира, че новите обстоятелства, подлежащи на вписване по глави втора и 

трета от Наредбата за Административния регистър, се въвеждат в 3-месечен срок от влизането в 

сила на постановлението. Регламентирано е също та, че органът по назначаването следва да 

осигурява техническа възможност за използване на Единната система за управление на 

човешките ресурси в държавната администрация и за въвеждане на информацията по глава пета 

от Наредбата за административния регистър. 

 С новата Наредба за Административния регистър се определят обстоятелствата, които се 

вписват в Административния регистър, условията и редът за воденето, поддържането и ползването му. 

 Регистърът е електронна база от данни, поддържана чрез интегрираната информационна 

система на държавната администрация (ИИСДА) и единната информационна система за управление на 

човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА). Регистърът е публичен с изключение 

на информацията по чл. 29, ал. 1.  

 Регламентирано е, че администрацията на Министерския съвет оказва методическа помощ на 

администрациите при въвеждане на информацията и при стандартизираното и качествено поддържане 

на данните. 

 Въведено е задължение за административните структури, вписващи обстоятелства в 

регистъра, да осигуряват публичен достъп до него, като указват връзката към регистъра от 

поддържаните от тях страници в интернет. 
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 Действията по вписването в регистъра е предвидено да се се извършват от служители, 

определени със заповед на ръководителя на съответната административна структура, копие от която се 

изпраща по електронен път в администрацията на Министерския съвет в 7-дневен срок от издаването й. 

Служителите отговарят за достоверността и пълнотата на въвежданите обстоятелства, както и за 

спазването на сроковете за вписване. Въвежда се изискването задълженията за вписване и 

попълване на данните в регистъра да се включват в длъжностните характеристики на 

съответните служители. 
 За всяка административна структура или съвет, за която в регистъра се вписват обстоятелства, 

се генерира автоматично индивидуален идентификационен номер. Информацията в регистъра се 

систематизира и организира хронологично с възможност за проследяване на историята на вписванията 

и заличаванията. 

 Предвидено е, че за областните администрации и за областния управител като едноличен 

териториален орган на изпълнителната власт се въвежда в регистъра общ запис, който включва: 

1. правомощията на областния управител и нормативния акт, от който те произтичат; 

2. степен на разпоредител с бюджет; 

3. функциите на главния секретар; 

4. броя и годината на "Държавен вестник", в който е обнародван, изменян или допълван устройственият 

правилник на областните администрации; 

5. наименованията и функциите на дирекциите в общата и в специализираната администрация. 

 За всяка областна администрация се регламентирано задължение за вписване на следното: 

1. наименованието и адресът, БУЛСТАТ, адресът на страницата в интернет, адресът на електронната 

поща и телефонът за връзка; 

2. името на областния управител, датата на встъпване в длъжност и датата на освобождаване от 

длъжност, адресът на електронната поща; 

3. имената на заместник областните управители, техните ресори и актът, с който те са определени, 

датата на встъпване в длъжност и датата на освобождаване от длъжност, електронните им адреси; 

4. наименованията и функциите на отделите и секторите, датата на създаване, преобразуване и 

закриване; 

5. обстоятелствата по чл. 9, т. 6 – 8 и 12 – 14 от Наредбата. 

 Посочено е, че обстоятелствата за служителите и за техните длъжности, които подлежат на 

вписване в Административния регистър, се генерират автоматично от ЕИСУЧРДА. 

   Регламентира се, че регистърът на услугите съдържа наименованието на административната 

услуга /което трябва да дава ясна представа за същността на предоставяната услуга/, уникалния 

идентификатор, кратко описание и правното основание за предоставяне на услугата. В случай че 

административната услуга представлява режим, това се посочва изрично, като се определя и 

стопанската дейност, за която се отнася. 

 Регистърът на услугите съдържа следните раздели: 

1. услуги, предоставяни от централната администрация;  

2. услуги, предоставяни от областните администрации; 

3. услуги, предоставяни от общинските администрации;  

4. услуги, предоставяни от специализирани териториални администрации; 

5. услуги, предоставяни от всички администрации. 

 Всеки административен орган заявява за вписване в Регистъра на услугите предоставяните от 

него административни услуги, настъпилите промени в тях или заличаването им. Заявяването за 

вписване се осъществява по електронен път чрез ИИСДА в 7-дневен срок от влизането в сила на 

нормативния акт, който въвежда предоставянето на нова услуга, промяна или заличаване на 

административната услуга.Заявяването се извършва чрез определени по реда на чл. 6, ал. 1 служители 

на административната структура, предоставяща услугите. Уникалният идентификатор на услугата се 

генерира автоматично от ИИСДА. При заявяване на промени административният орган задължително 

следва да посочва уникалния идентификатор на услугата, както и правното основание за промяната. 

 Определени са подлежащите на вписване обстоятелства в Административния регистър, като се 

регламентира,  че за всяка административна услуга в Административния регистър се вписват: 

1. наименованието и уникалният идентификатор съгласно Регистъра на услугите; 

2. правното основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния 

административен акт; 

3. органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт; в 

случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт;  

4. звеното за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за 

хода на преписката, адресът, адресът на електронната поща и телефони за връзка, работното време; 
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5. процедурата по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния 

административен акт, изискванията и необходимите документи; в случай че документ се издава от 

административен орган, се посочва и органът; 

6. образците на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга; 

7. начини на заявяване на услугата;  

8. информация за предоставяне на услугата по електронен път: нивото на предоставяне на услугата и 

интернет адрес, на който се предоставя; 

9. срокът на действие на документа/индивидуалния административен акт; 

10. таксите или цените, основанието за тяхното определяне и начините на плащане; 

11. органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата;  

12. редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата; 

13. електронен адрес за предложения във връзка с услугата. 

 За всеки от режимите (лицензионен, регистрационен, разрешителен или съгласувателен) освен 

обстоятелствата посочени по-горе е предвидено да се вписват и: 

1. предметната област, за която се отнася; 

2. органът, пред който се обжалва индивидуалният административен акт; 

3. електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима. 

 Въведено е задължение за административните структури, вписващи обстоятелства за режимите, 

да осигуряват публичен достъп до информацията за издадените индивидуални административни актове, 

като указват връзката към поддържаните от тях публични регистри по чл. 11 и 15 от Закона за 

ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската 

дейност. 

 Вписването в Административния регистър на обстоятелствата по чл. 25, ал. 1 и 2 и промените в 

тях е регламентирано, че се извършва от определените по реда на чл. 6, ал. 1 служители на 

административната структура, предоставяща услугите, в срок 3 дни от деня на вписването, съответно на 

промяната или заличаването на административната услуга в Регистъра на услугите. 

 За всеки обявен конкурс за длъжност за държавен служител е регламентирано изискване да 

бъдат вписани: 

1. длъжността, за която се провежда конкурсът; 

2. минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на 

съответната длъжност; 

3. начинът на провеждане на конкурса, като при писмена разработка или концепция се посочва 

тематиката на разработката или темата на концепцията; 

4. необходимите документи за кандидатстване, мястото и срокът за подаването им; 

5. общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с 

конкурса; 

6. кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика; 

7. информация за размера на основната заплата за длъжността; 

8. образци на документите, които кандидатът трябва да попълни във връзка с кандидатстване по 

обявата. 

 В случай на обявен конкурс за длъжност, заемана по трудово правоотношение, е посочено, че 

следва да бъдат вписани: 

1. длъжността, за която се провежда конкурсът; 

2. мястото и характерът на работата;  

3. изискванията за длъжността; 

4. начинът на провеждане на конкурса; 

5. необходимите документи за кандидатстване, мястото и срокът за подаването им. 

 Обстоятелствата за обявения конкурс, подлежащи на вписване, следва да се отразяват в 

регистъра едновременно с публикуването на обявлението за конкурса в централен или в местен 

всекидневник. Вписването на обстоятелствата за конкурсите за държавни служители се извършва от 

определените по реда на чл. 6, ал. 1 служители на административната структура, в която е конкурсната 

длъжност. При използване на ЕИСУЧРДА информацията по чл. 27 се подава автоматизирано в 

структуриран вид от тази система. 

 

    За служебните правоотношения на служителите в държавната администрация е регламентирано да се  

поддържат данни за: 

1. служителя; 

2. длъжностите и мястото им в организационната структура; 

3. назначаването, преназначаването и освобождаването на служителите; 

4. преминаването на длъжност в друга администрация (мобилност) и в структури на Европейския съюз; 

5. командироването в друга администрация; 
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6. ранговете на държавните служители, първоначално определяне и повишаване в ранг; 

7. заплатите на служителите – основни и допълнителни възнаграждения; 

8. оценките от изпълнението на длъжността;  

9. отличията на служителите; 

10. командировките на служителите; 

11. отпуските на служителите; 

12. обученията на служителите; 

13. дисциплинарните наказания. 

 Предвидено е данните по т. 1 – 5, 7, 8 и 10 – 13 се поддържат и за служителите по трудово 

правоотношение в държавната администрация. 

 Всички тези данни следва да се поддържат чрез ЕИСУЧРДА при спазване на изискванията на 

Закона за защита на личните данни. 

 Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната 

администрация поддържа нормативно установените образци, както и електронно досие на служителя.  

 Вписването на данните за служителите в ЕИСУЧРДА се извършва в реално време от служители 

в звената за управление на човешките ресурси на административната структура.  

 Данните за структурата на администрацията се подават автоматизирано в структуриран вид от 

Административния регистър. 

 Служители от администрацията на Министерския съвет, определени от главния секретар на 

Министерския съвет, изпълняват функцията на централен администратор на системата. Централният 

администратор отговаря за поддържането на актуалността на нормативната уредба в системата, 

подпомага администрациите при работа със системата, както и включването на нови администрации в 

нея. Служителите, определени по реда на чл. 6, ал. 1 да работят в ЕИСУЧРДА, имат право на достъп до 

данните в системата за служителите в тяхната административна структура. 

 Регламентирано е, че във всяка административна структура контролът върху дейността на 

служителите, определени да вписват обстоятелства в регистъра, се извършва от главния секретар. В 

административните структури, които нямат главен секретар, контролът се извършва от определен със 

заповед на ръководителя на административната структура служител. 

 Виновното неизпълнение на задълженията от страна на служителите, извършващи вписвания, 

може да е основание за търсене на дисциплинарна отговорност по Закона за държавния служител или 

по Кодекса на труда. Информация за наложените наказания на такива служители следва да се подава в 

3-дневен срок след налагането им по електронен път до администрацията на Министерския съвет. 

 Регламентирано е, че при неизпълнение на произтичащи от наредбата задължения главният 

секретар на Министерския съвет уведомява съответния ръководител на административна структура за 

предприемане на мерки за търсене на дисциплинарна отговорност по Закона за държавния служител 

или по Кодекса на труда. 

  При неизпълнение на изискването за осигуряване на общодостъпна, точна, систематизирана и 

разбираема информация за компетентността на административния орган съответните служители носят 

административнонаказателна отговорност съгласно Административнопроцесуалния кодекс. 

 Достъпът по служебен път на държавните органи, органите на местното самоуправление и 

местната администрация и на лицата, осъществяващи публични функции, до информацията в регистъра 

се осъществява автоматизирано чрез интерфейс за онлайн достъп. Достъпът до регистъра по служебен 

път е безплатен. 

 С § 1 от допълнителна разпоредба на Наредбата е въведено легално определение за "ниво на 

предоставяне на услугата", като е посочено, че това е нивото на развитие, на което се предоставят 

услугите по електронен път и може да е, както следва: 

 1. Ниво 1: Информация – предоставяне на информация за административни услуги по 

електронен път, включително начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси. 

 2. Ниво 2: Едностранна комуникация – информация съгласно дефиницията за Ниво 1 и осигурен 

публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри. 

 3. Ниво 3: Двустранна комуникация – заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен 

път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и 

електронна персонална идентификация на потребителите. 

 4. Ниво 4: Извършване на сделки или транзакции по услуги от Ниво 3, включващи онлайн 

разплащане или доставка. 

 Указания по прилагането на наредбата дава главният секретар на Министерския съвет. 

 Съгласно § 7 от преходни и заключителни разпоредби към Постановление № 14 на 

Министерския съвет от 22 януари 2016 г. за приемане на Наредба за Административния регистър  

заповедите, издадени на основание на отменената Наредба за условията и реда за воденето, 

поддържането и ползването на Административния регистър, запазват действието си. 
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 В  § 8 от заключителни разпоредби е посочено, че новите обстоятелства, подлежащи на 

вписване по глави втора и трета от Наредбата за Административния регистър, следва да се въведат в 3-

месечен срок от влизането в сила на постановлението /т.е до 02.05.2016год./, като е регламентирано 

задължение за органа по назначаването да осигурява техническа възможност за използване на Единната 

система за управление на човешките ресурси в държавната администрация и за въвеждане на 

информацията по глава пета от Наредбата за административния регистър. 

 


