
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
 

          Проект! 

 

ЗАКОН за достъп до обществена информация 

 

    / Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., изм., бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 

45 от 30.04.2002 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., изм. и доп., бр. 24 от 21.03.2006 г., изм., бр. 

30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от деня на 

влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския 

съюз - 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 49 от 19.06.2007 г., изм., бр. 57 от 13.07.2007 г.,  в 

сила от 13.07.2007 г., изм. и доп., бр. 104 от 5.12.2008 г./ 

             

 

1. Създава се нов § 4: 

„§ 4. Създава се чл. 15б: 

Чл.15б. (1) Държавните органи и органите на местното самоуправление  

създават, поддържат и публикуват на своите интернет страници публичните 

регистри предвидени в специален закон, както и публични регистри  за : 

      1. имотите държавна или общинска собственост; в регистъра се вписват 

данните от акта за собственост и данъчната оценка на имота; 

      2. разпоредителните сделки с имотите държавна или общинска собственост;  

в регистъра се вписват: 

      а) данни за имотите според акта за собственост, по видове разпоредителни 

сделки; 

     б) пазарната и данъчната оценка на имотите, определена по ред на специален 

закон и крайната цена на сделката; учредените ограничени вещни права върху имотите; 

     в) начинът на разпореждане - чрез публичен търг, публично оповестен 

конкурс или решение на общинския съвет; 

     г) насрещната страна по сделката; 

                д) други данни, определени от собственика. 

 3. договорите за наем; обявява се текста на договора при спазване на Закона за 

защита на личните данни; 

                4. концесионните договори; 

                5. договорите за обществени поръчки; 

                6. договорите за публично-частно партньорство; 

 7. договорите за услуги; обявява се текста на договора при спазване на Закона 

за защита на личните данни; 

(2) Лицата по чл. 3, ал. 2, т. 2 създават, поддържат и публикуват на своите 

интернет страници регистрите предвидени в специален закон, както и тези по ал.1,  

т. 1, 2, 3 и 7. 

(3) Лицата, които представляват съответния държавен орган или кметовете,  

както и лицата, които представляват лицата по чл. 3, ал. 2, т. 2, отговарят за 

създаването, поддържането и публикуването на интернет страниците и на  

регистрите, както и за отразяването в 7-дневен срок на всяко ново обстоятелство.” 

 

2. Параграфи 4, 5 и 6 стават съответно 5, 6 и 7. 

 



3. Създава се нов § 8: 

„§ 8. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения: 

а) създава се нова ал. 3: 

“(3) Лице по чл. 15, ал. 3, което не изпълни задължение по чл. 15б, ал. 1 или 

2, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 2000 до 

10000 лв., а при повторно нарушение от 10000 до 30000 лв.”  

б) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5. 

 

4. Създава се нов § 9: 

„§ 9. В чл. 43, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

а) създава се нова т. 3: 

“3. по чл.42, ал. 2  – от съответният административен съд или от Върховния 

административен съд в зависимост от органа, издал акта; 

б) досегашните т.3 и 4 стават съответно т. 4 и 5.” 

 

     5. Параграф 7 става § 10, като в § 1 от допълнителната разпоредба се създава    

т. 7: 

     „7. "Повторно" е нарушението, извършено в срок една година от влизането в 

сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид 

нарушение.” 

 

6. Параграфи 8 и 9 стават съответно 11 и 12. 

 

7. Създава се § 13: 

„§ 13. (1) Регистрите по член 15б се създават и публикуват в срок до три 

месеца от обнародването на този закон. Данните за периода от 1 януари 1998 г. до 1 

януари 2007 г. се вписват в регистрите по ал.1, т. 2, 3, 4, 5 и 6  и се публикуват на 

интернет страниците в срок до 31 декември 2009 г. 

(2) Сроковете по ал.1 се отнасят само за регистрите, за които в специален 

закон  не е предвидено друго.” 

 

 

 

 

София, 20. 02. 2009 г.   Народен представител:  

                          Иван Сотиров  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

М О Т И В И 

 

за предлаганите изменения и допълнения на Закона за обществената информация 

 

 

 

 

В действащите закони, които уреждат създаването и поддържането на публични 

регистри има съществени недостатъци. Няма изчерпателно описание на съществените 

обстоятелства, които задължително трябва да съдържат публичните регистри и 

императивни срокове и санкции при неизпълнение за длъжностните лица, които 

отговарят за поддържането им. Поради тези обстоятелства голяма част от регистрите 

предвидени в специалните закони не са създадени, а съществуващите са  непълни. 

    Предложените промени в Закона за достъп до обществена информация 

предвиждат регламент за създаването и поддържането на публични регистри за 

имотите държавна и общинска собственост и за договорите за разпореждане с тях и 

управлението им, както и за договорите, които сключват държавните органи и органите 

на местно самоуправление с трети лица. Освен прозрачност предложените промени ще 

облекчат гражданите и администрациите от множество индивидуални справки за 

обстоятелства, които законопроекта предвижда да се съдържат в регистрите. Ясната 

регламентация и пълнота на данните в публичните регистри ще създаде и възможност 

за системен обществен контрол за това как публичните институции управляват 

обществените активи и финанси. 

 

 

 

 

 

 

 

София, 20. 02. 2009 г.   Иван Сотиров 

  

      Народен представител  

      от ПГ на ОДС 

 

 

 

 

 


