
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО 
СЪБРАНИЕ 

 
                              Проект! 

З А К О Н 
за  

администрацията 
 

(Обн. ДВ. бр.130 от 5 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.8 от 29 Януари 1999г., доп. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. 

ДВ. бр.64 от 4 Август 2000г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.99 от 20 Ноември 2001г., попр. ДВ. 
бр.101 от 23 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.95 от 28 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.19 от 1 Март 2005г., изм. ДВ. 

бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.30от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.69 от 25 Август 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 
19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.78 от 28 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 

Април 2008г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 
2009г., изм. ДВ. бр.24 от 26 Март 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г.) 

 
 
 
§1. В Чл.31 се създава нова ал.3 със следния текст : 
   
      (3) Областният управител организира и поддържа публичен регистър 

на актовете си, издадени в изпълнение на неговите правомощия. Регистърът 
е достъпен на интернет-страницата на областната администрация. 

 
 
 

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА 
 

§2. В срок три месеца от влизането в сила на този закон областните 
управители въвеждат в публичния регистър по чл.31 ал.3 всички предходни 
актове, издадени от областни управители от съответната област до 
създаването на регистъра. 

 
 
 
 
 
                                                                    ВНОСИТЕЛ: 
 
 
                                                                              н.п. Лъчезар Тошев 
 
 
 
 



МОТИВИ 
към Законопроекта за допълнение на  

Закона за администрацията 
 

 
Предлаганият законопроект цели създаване на повече прозрачност в 
работата на областните управители. 
  
За целта се предлага създаване на публичен регистър на актовете, издадени 
от съответния областен управител, който се обявява на интернет-
страницата на областта.  
 
Към момента такива регистри не съществуват. От значение за обществото 
е да има възможност за получаване на информация за издадените актове, 
особено по управлението и разпореждането с държавна собственост на 
територията на областта.  
 
Ако направим сравнение с дейността на общинските съвети и издаването 
от тях на съответни актове за разпореждане със собственост и нейното 
управление, ще видим, че тя е много по-прозрачна. 
Предложенията се дебатират на сесиите на Общинския съвет в присъствие 
на медии, дневният  ред и  взетите решения се обявяват на интернет-
страницата на съответната община. Това създава възможност за 
граждански контрол върху вземането на решения. 
 
С преходната разпоредба се цели въвеждане в регистъра и на предходните 
актове на областните управители, издадени до влизането в сила на този 
закон.  
 
Дава се срок от три месеца за въвеждане на тези данни в регистъра. 
С приемането на този законопроект ще се повиши в значителна степен 
информираността на обществото за работата на областните управители и 
ще се създаде механизъм за осъществяване на ефективен граждански 
контрол за техните действия. 
 
За приложението на законопроекта няма да са нужни допълнителни 
средства, тъй като цялата предвидена дейност може да се извършва от 
персонала на съответната областна администрация. 
 
                                                           ВНОСИТЕЛ : 
 
                                                                                     н.п. Лъчезар Тошев 


