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ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ИНФРАСТРУКТУРА НА
ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ“ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ИНФРАСТРУКТУРА НА ЕЛЕКТРОННОТО
УПРАВЛЕНИЕ“ И НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА
СЪЗДАВАНЕ

НА

ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т
С Ъ В Е Т
П О С Т А Н О В И:
Чл. 1.(1) Създава Изпълнителна агенция „Инфраструктура
на електронното управление“ към министъра на електронното
управление.
(2)
Изпълнителната
агенция
„Инфраструктура
на
електронното управление“, наричана по-нататък „агенцията“, е
юридическо лице със седалище гр. София.
(3) Изпълнителният директор на изпълнителната агенция
е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на
електронното управление.
Чл. 2. Изпълнителната агенция изпълнява самостоятелно
или съвместо с други органи или организации проекти и програми
в
областта
на
електронното
управление
и
мрежовата
и
информационна сигурност.
Чл. 3. Приема Устройствен правилник на Изпълнителната
агенцията „Инфраструктура на електронното управление“.
Чл. 4. Приема Устройствен правилник на Министерството
на електронното управление.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Устройственият правилник на Министерството на
електронното управление, приет с Постановление № 12 на
Министерския съвет от 2022 г. (обн. Обн. ДВ. бр.11 от 2022 г.
изм. и доп. ДВ. бр. 21 от 2022г.) се отменя.
§ 2.
„Електронно
Министерския
ДВ. бр.11 от

Устройственият правилник на Държавната агенция
управление“, приет с Постановление № 233 на
съвет от 2019 г. (Обн. ДВ. бр.74 от 2019 г., изм.
2022 г.)се отменя.

§ 3.(1) Служебните и трудовите правоотношения на
служителите в Държавната агенция „Електронно управление“,
чиито функции преминават към Министерството на електронното
управление и към Изпълнителната агенция „Инфраструктура на
електронното управление“, се уреждат съгласно чл. 87а от
Закона за държавния служител и чл. 123 от Кодекса на труда.
(2)Назначените
в
Държавната
агенция
„Електронно
управление“ лица, при условията и по по реда на Постановление
№ 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване
на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29
от 1996 г.; изм. и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999
г., бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г.,
бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и 103
от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110 от 2013 г., бр. 2 и 105
от 2014 г., бр. 42 от 2015 г., бр. 1 и 103 от 2016 г., бр. 11,
58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 101 от 2019 г.,
бр. 103 от 2020 г. и бр. 102 от 2021 г.) и Наредбата за
дейностите
и
задачите
по
отбранително-мобилизационна
подготовка и условията и реда за тяхното осъществяване, приета
с Постановление № 31 на Министерския съвет от 2019 г. (обн.,
ДВ, бр. 17 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2020 г.)
преминават в Министерството на електронното управление или в
Изпълнителната
агенция
„Инфраструктура
на
електронното
управление“, съобразно функциите си, като численността и
условията в договорите за назначаването им се запазват в пълен
обем.
(3) Извън случаите по ал. 1 и ал. 2 служебните и
трудовите правоотношения на служителите от закритата Държавна
агенция „Електронно управление“ при постигане на определената
численост на персонала в Министерството на електронното
управление и в Изпълнителната агенция „Инфраструктура на
електронното управление“ се уреждат от председателя на
ликвидационната комисия на Държавната агенция „Електронно
управление“, при условията и по реда на чл. 106, ал. 1, т. 2
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от Закона за държавния служител, съответно по реда на чл. 328,
ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
§

4. (1) Министърът на електронното управление
утвърди
длъжностното
разписание
в
Министерството
електронното управление.

да
на

(2) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция
„Инфраструктура
на
електронното
управление“
да
утвърди
длъжностното разписание в Агенцията.
(3)
Министърът
на
елкектронното
управление
и
изпълнителният
директор
на
Изпълнителната
агенция
„Инфраструктура на електронното управление“ утвърждават и
допълнителните разписания на длъжностите, на назначените при
условията и по по реда на Постановление № 66 на Министерския
съвет от 1996 г. лица, съответно за Министерството на
електронното управление и за Агенцията.
§ 5. Регистратурата за класифицирана информация на
Държавната
агенция
„Електронно
управление“
преминава
в
Министерството на електронното управление, ведно с всички
класифицирани материали, които се съхраняват в нея.
§ 6. Във всички договори на Държавната агенция
„Електронно управление“, в т.ч. административните договори за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Добро управление“ 2014 – 2020 и Фонд „Вътрешна
сигурност“ 2014 – 2020, както и по договорите, финансирани по
„Механизъм
за
свързване
на
Европа“
(Connecting
Europe
Facility),по Проект „FORESIGHT - Усъвършенствана симулационна
платформа за киберсигурност за обучение в авиационната,
морската и Powergrid среда, и договорите за изпълнение на
проекти, финансирани със средства от други донори, министърът
на електронното управление замества председателя на Държавната
агенция „Електронно управление“, или упълномощените от него
лица, като страна по договорите и всички споразумения към тях,
като поема изцяло всички права и задължения на заместваната
страна,
произтичащи
от
клаузите
на
договорите
и
на
споразуменията към тях.
§ 7. Правата и задълженията на Държавната агенция
„Електронно
управление“
в
качеството
ѝ
на
конкретен
бенефициент по приоритетна ос 4 „Техническа помощ за
управлението на Европейските структурни и инвестиционни
фондове“ на Оперативна програма „Добро управление“, се поемат
от Министерството на електронното управление.
§ 8. (1) Образуваните и неприключени до влизането в
сила на това постановление Съдебните производства, по които
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страна е председателя на Държавната агенция „Електронно
управление“, образувани във връзка с дейността на агенцията и
правоотношенията със служители в нея, се довършват от
министъра на електронното управление.
(2) Процесуалното представителство по висящи спорове
на Държавната агенция „Електронно управление“ се осъществява
от Министерството на електронното управление, като извършените
процесуални действия се запазват.
§ 9. Постановлението се приема на основание чл. 54,
ал. 2 от Закона за администрацията и във връзка с Решение на
Народното събрание от 13 декември 2021 г. за приемане на
структура на Министерския съвет на Република България.
§ 10. Постановлението влиза
обнародването му в "Държавен вестник".
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МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кирил Петков
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
Красимир Божанов

Главен секретар на МЕУ:
X

Ангел Петров
Директор на дирекция
„Административно-правно обслужване“:

X

Десислава Желязкова

деня
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