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ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д  О  К  Л  А  Д 

от  проф. ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ – министър-председател  

 

ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за 

Административния регистър 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

На осн. чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация, представям на Вашето внимание проект на Постановление на 

Министерския съвет за приемане на Наредба за Административния регистър. 

Административният регистър съществува по силата на Закона за администрацията и 

осигурява откритост и достъпност в работата на администрацията. В регистъра се вписва 

информация за административните структури и ръководните им органи, 

административните услуги и регистрационните, лицензионните, разрешителните и 

съгласувателните режими, за незаетите длъжности в администрацията и обявленията за 

конкурсите за държавни служители. 

Административният регистър функционира от 2000 г. и оттогава няколко пъти е 

надграждан. С цел осигуряване на единен източник на информация за органите на 

изпълнителна власт, функциите, организацията на работа, предоставяните 

административни услуги, човешките ресурси и състоянието на държавната администрация 

и за повишаване на ефективността при предоставянето на публична информация, в 

администрацията на Министерския съвет се реализира проект за създаване на Интегрирана 

информационна система на държавната администрация, чрез която да се поддържа 

Административния регистър. 

Чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация се постига 

еднократно въвеждане и многократно използване на данните. Дава се възможност 

административните структури да използват съдържанието на Административния регистър, 

за да поддържат официалните раздели на своите Интернет страници. Поддържаната 
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информация за предоставяните административни услуги се синхронизира с вписаните 

обстоятелства в Списъка на унифицираните наименования на административните услуги. 

Създава се възможност за автоматизирано извличане на данните от регистъра, необходими 

за Системата за самооценка на административното обслужване и за Годишния доклад за 

състоянието на администрацията. 

С проекта на наредба се определят обстоятелствата, които се вписват в 

Административния регистър, условията и редът за воденето, поддържането и ползването 

му. Административният регистър ще продължи да се поддържа от Администрацията на 

Министерския съвет по начин, който осигурява необходимата информация за формиране и 

провеждане на държавната политика в областта на държавната администрация, свободен 

достъп до данните в публичната част на регистъра, предоставяне на информацията по ясен 

и разбираем начин и защита на данните в регистъра от неправомерен или случаен достъп. 

Въвеждането на данните ще се извършва от определени със заповед служители във 

всяка административна структура, които имат задължението за тяхното навременно 

обновяване така, че да се предоставя актуална информация както на гражданите и бизнеса,  

така и на административните органи за взимане на управленски решения. 

Регламентирани са две нива на контрол върху изпълнението на задълженията за 

въвеждане на информацията в Административния регистър – децентрализиран контрол, 

осъществяван във всяка административна структура от главния секретар, съответно 

секретаря на общината и централизиран контрол – от служители в администрацията на 

Министерския съвет, определени от главния секретар на Министерския съвет. 

Неизпълнението на задълженията за пълнота и достоверност на информацията, както и за 

спазване на сроковете за нейното вписване е основание за търсене на дисциплинарна 

отговорност. 

В преходните и заключителните разпоредби на проектопостановлението, с което се 

приема Наредбата за административния регистър, се унифицира съдържанието на  

информацията, която административните структури предоставят относно органите на 

изпълнителна власт, функциите и организацията на работа, както и относно 

предоставяните административни услуги на интернет страниците си и в 

Административния регистър. 

Очакваните резултати от приемането на постановлението са осигуряване на  

публичност, наблюдение и контрол върху организацията и дейността на държавната 

администрация и постигане на ефективност в работата на административните структури. 

Проектът на нормативен акт е в изпълнение на Националната програма за реформи 

2012 - 2020 г., Плана за действие с мерките, заложени в НПР за 2011-2015 г. и Общата 

стратегия за електронно управление 2011 – 2015 г. 
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Предложеният проект на постановление няма да окаже пряко и/или косвено 

въздействие върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка 

съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация. 

Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, поради 

което не е приложена справка за съответствие с европейското право. 

Проектът на постановление е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация с министрите, като получените 

становища са отразени в приложената справка. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 61, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 

8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, 

предлагам Министерският съвет да разгледа и приеме предложения проект на 

Постановление за приемане на Наредба за Административния регистър. 

 

Приложения: 

1. Проект на Постановление за приемане на Наредба за Административния регистър; 

2. Проект на Наредба за Административния регистър; 

3. Финансова обосновка; 

4. Получените становища и справка за отразяването им; 

5. Съобщение за средствата за масово осведомяване; 

6. Електронен носител. 

 

 

 

 

проф. ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ 

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

 

 


