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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВПИСВАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ 

В РЕГИСТЪР НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ 

В ОБЩИНА БАНИТЕ 

 

 

 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. С тези Вътрешни правила се определя редът за водене на Регистър на 

информационните ресурси /РИР/ - по чл, 7д и 7е  от Закона за електронно управление /ЗЕУ/ в 

Община Баните. 

 

РАЗДЕЛ II 

РЕГИСТЪР НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ  

Чл.2. (1) Регистърът на информационните ресурси е електронна база данни и съдържа 

данни за всички информационни ресурси в общинската администрация, в т,ч, единната 

електронна съобщителна мрежа на общинската администрация, с изключение на тези, чието 

предназначение е за работа и съхранение на класифицирана информация. 

(2) Информационни ресурси са: 

1. хардуер, в т.ч. сървъри, настолни и мобилни компютри и устройства; 

2. мрежово оборудване; 

3. софтуер; 

4. софтуерни лицензи. 

(3) За всеки хардуерен и мрежови информационен ресурс се поддържат най -малко 

следните метаданни: 

1. вид; 

2. марка и модел; 

3. продуктов номер; 
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4. сериен номер; 

5. производител; 

6. доставчик; 

7. година на производство; 

8. година на закупуване; 

9. срок на гаранционна поддръжка; 
 

10. история и условията на гаранционната и извънгаранционната поддръжка;  

11. цена на придобиване; 

12. разходи за извънгаранционна поддръжка. 

 

(4) За всеки софтуер се поддържат пай-малко следните метаданни: 

1. фирма-разработчик или отдел (вътрешен изпълнител); 

2. изходен код или връзка към хранилището по чл, 58, ал. 2, от от Наредбата за 

общите изисквания към информационните системи,ретистрите и електронните 

административни услуги /НОИИСРЕАУ/ ако са налични; 

3. година на изграждане; 

4. срок на гаранционна поддръжка; 

5. история и условия на гаранционната и извънгаранционната поддръжка; 

6. версия; 

7. договори за разработка и надграждане; 

8. други свързани със софтуера информационни ресурси; 

9. цена; 

10. разходи за извънгаранционна поддръжка, 

(5) За всеки вид лицензиран софтуерен продукт се поддържат най-малко следните данни: 

1.разработчик; 

2.доставчик; 

3.срок; 
 

4.използвана и максимална възможна версия; 

5.условия за ползване; 

6.брой закупени лицензи; 

7.тип на лицензирането (на процесор, на ядро, на работна станция, на инсталация и др.); 

8. единична цена. 

(6) Годишните планове за обновяване на информационните ресурси за всеки от видовете 

по ал, 3 - 5, като за годишния план за всеки ресурс или група ресурси се вписва: 

1. планираният месец на обновяване; 

2. причината за обновяване; 

3. планираният бюджет. 

(7) Регистърът се съхранява безсрочно. 

РАЗДЕЛ III 

ВПИСВАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ В РИР 

Чл.З. (1) Служителят, определен със Заповед на Кмета и с КЕП е длъжен да вписва в 

регистъра по чл, 55, ал, 1 от Наредбата за общите изисквания към информационните 

системи,ретистрите и електронните административни услуги /НОИИСРЕАУ/ данните за 

информационните ресурси в едномесечен срок от въвеждането, съответно от извеждането им 

от експлоатация. 

(2) Вписването   и   заличаването   се   извършват   чрез   потребителски   или   програмен 

интерфейс на регистъра, както и чрез регистъра по чл. 51 от Наредбата за общите изисквания 



към информационните системи,ретистрите и електронните административни услуги 

/НОИИСРЕАУ/ след приключването на проект или 

дейност,  резултатът от които подлежи на вписване в регистъра по чл. 55. 

(3) Потребителският и програмният интерфейс на регистъра позволяват обмен на вписани 

и заличени данни с външни информационни системи. 

(4) Ръководителите на администрациите определят длъжностни лица, които извършват 

вписването и заличаването или отговарят за автоматизираното вписване и заличаване. 

(5) Автоматизираното вписване и заличаване се извършват чрез програмния интерфейс по 

ал. 2. 

(6) Председателят на Държавна агенция „Електронно управление" възлага проверки и  

одити за установяване на актуалността на вписаната в регистъра информация. 

РАЗДЕЛ IV 

ДОСТЪП ДО РЕГИСТЪРА 

Чл.4. (1) Достъп до регистъра имат: 

1. Председателят на Държавна агенция „Електронно управление” и определени от него 

лица - до пълното съдържание на регистъра; 

2. Ръководителите на администрациите и определени от тях лица - до данните за 

съответната администрация; 

3. Всяко лице - до справочни данни и данни за всички ресурси, с изключение на данни за 

модели, продуктови и серийни номера. 

(2)   Регистърът   предоставя   агрегирани   справки   по   всички   комбинации   от  вписани 

обстоятелства, в т.ч. администрации, за които се отнасят. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 1. По смисъла на настоящите правила: 

„Регистър" е структурирана база данни, чието предназначение е да съхранява и да бъде 

доверен автентичен източник на данни, за който съществува нормативно основание и 

нормативно определен ред за вписване, заличаване и/или удостоверяване на обстоятелства. 

При необходимост данните в регистъра подлежат на логическа обработка. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

§ 1. Настоящите Вътрешни правила се приемат на основание чл, 56-57 от Закона за 

електронното управление и Наредба за общите изисквания към информационните системи, 

регистрите и електронните административни услуги 

§ 2, Контролът и указанията по спазването на Вътрешните правила за вписване и 
заличаване в РИР в Община Баните се осъществяват от Секретаря на Община Баните. 

§ 3. За неуредени в настоящите Вътрешни правила въпроси се прилагат разпоредбите на 
Закона за електронното управление, Наредба за общите изисквания към информационните 
системи,, регистрите и електронните административни услуги и Устройственият правилник 
на общинска администрация Баните. 

§ 3. Настоящите Правила влизат в сила от датата на утвърждаването им със Заповед №  
РД - 203/ 23.07.2020 г. на Кмета на община Баните. 


