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PAЗДEЛ I

ОБ1ЦИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Вътрсшнитс правила (ВП) уреждат реда и условията за заявяванс,
процсса no обработка и предоставянс на административни услуги no елсктронен път от
администрацията на Държавна агснция „Държавсн рсзсрв и воснноврсмснни запаси",
наричана по-долу „Агснцията".

(2) BП са изготвени в съотвстствис със Закона за слсктронно управлсние (ЗЕУ) и
Нарсдбата за общитс изисквания към информационнитс систсми, рсгистритс и
слсктроннитс административни услуги.

(3) BП нс отменят общитс правила за организацията, координацията и общото
осигуряване на дсйноститс no административното обслужване no видовс услуги в ДA
ДРВВЗ, които се осъщсствяват съобразно Вътрсшнитс правила за организация на
административното обслужванс в ДA ДРВВЗ, Вътрсшнитс правила за условията и рсда
за предоставянс на достъп до общсствсна информация от администрацията на ДA ДPBBЗ
no Закона за достъп дo общсствсна информация (ЗДОИ), Вътрсшнитс правила за
дсловодната дсйност и докумснтооборота в ДA ДРВВЗ, Вътрсшни правила за
рсгистриранс на складовс и водснс на рсгистри no Закона за запасите от нсфт и
нефтопродукти и Заповсд № PД-10-1б9/24.04.2013г. на прсдссдатсля на ДA ДРВВ3.

(4) Настоящитс разпорсдби нс рсгламентират работата с слсктронно подписани
документи, които съдържат класифицирана информация no смисъла на Закона за
защитата на класифицираната информация (ЗЗ1(И).

Чл. 2. (1) Агснцията с доставчик на слсктронни административни ycnyru no
смисъла на чл.9, an. 1 от ЗЕУ.

(2) Получател на слсктронни административни услуги с гражданин или
организация, които ползват слсктронни административни услуги, прсдоставяни от
Агснцията в рамкитс на нейната компетснтност.

(3) Агенцията предоставя услуги в рамките на своята компстснтност no
слсктронсн път, освсн тсзи, за кoитo закон прсдвижда особсна форма за извършванс на
отдслни действия или издаване на съответни актове.

(4) Когато прсдписаната oт закона особсна форма има правно значение, нo част
от услугата може да се заяви или прсдостави no слсктронсн път, Агснцията осигурява
възможност за това.

(5) Елсктроннитс административни услуги cc прсдоставят в съотвстствис с
принципитс на комплсксното административно обслужванс no смисъла на
Административнопроцссуалния кодскс (АПК) и в съотвстствис с Вътрешнитс правила
за докумснтооборота на елсктронни документи и за слсктронната обработка на
документи на хартисн носитсл в администрацията на ДA ДРВВЗ.

PAЗДEЛ II

ИНФОРМАЦИЯ ЗA ЕЛЕКТРОННЙТЕ AДMИHИCTPATИBHИ YCЛYГИ

Чл. 3. Елсктронни административни услуги са административните услуги,
прсдоставяни на гражданитс и организациите oт Агснцията, кoитo могат да се заявяват
и/или прсдоставят oт разстоянис чрез използвансто на слсктронни срсдства.
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Чл. 4. (1) Агенцията предоставя електронни административни услуги чрез
Едикният портал за достьп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ).

(2) Електронните административни услуги, предоставяни от Агенцията и вписанив Регистьра на услугите към Административния регистьр no чл. 61 от Закона за
администрацията, cъrлacнo чл. 8, an. 4 от ЗЕУ са следните:

1. Общи за всички администрации ycлyrи: 

1.1. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (YП 2), с уникален
идентификатор, съгласно Регистъра на услугите: 2134.

Заявяване: Чрез Портала за предоставяне на електронни услуги или no
електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване.

Такса: Услугата е безллатна.
Предоставяне: По електронен път, подписано с КЕП чрез системата за сигурно

електронно връчване (ССЕВ) или на електронната поща на заявителя, или чрез
скакиране на издадения документ и излращането му с електронен подпис чрез
официален електронен адрес на Агенцията.

1.2. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (YП 3), с уникален
идентификатор съгласно Регистьра на услугите : 2133.

Заявяване: Чрез Портала за предоставяне на електронни услуги или rio
електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване.

Такса: Услугата е безплатна.
Предоставяне: Ho електронен път, подписано с KEП чрез системата за сигурно

електронно връчване (ССЕВ) или на електронната поща i-ia заявителя, или чрез
сканиране на издадения документ и изпращането му с електронен подпис чрез
официален електронен адрес на Агенцията.

1.3. Предоставяне на достъп до обществема информация, с уникален
идентификатор съгласно Регистьра на услугите: 2.

Заявяване: Ho pena, уреден във Вътрешните правила за условията и реда за
предоставяне на достъп дo обществена информация от администрацията на ДA ДPBBЗ
no ЗДОИ.

Такса: Достьпът дo обществена информация е безплатен. Разходите no
предоставяне на достъп дo обществена информация се заплащат no нормативи,
определени от министьра на финансите, които не могат да превишават материалните
разходи no предоставянето — чл.20, an. I и 2 от ЗДОИ. Достьпът дo обществена
информация се предоставя след представяне на платежен документ за заплащане на
олределените разходи, Наредба № H-1 oт 7.03.2022 г. за определяне на нормативи за
заплащане на разходите no предоставяне на обществена информация (обнародвана в ДВ,
бр. 22 от I 8.О3.2022г.). Заплащането нa дължимите разходи се осъществява rio банков
път.

Предоставяие: Пo реда, уреден във Вътрешните правила за условията и реда за
предоставяне на достъп до обществена информация от администрацията на ДA ДPBBЗ
no ЗДОИ.
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2. Специфични административни услуги (режими), съгласно Закона зазапасите от нефт и нефтопродикти (ЗЗНН): 

2.1. Заличаване регистрацията на складове за съхракяване на запаси от нефти нефтопродукти, с уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите : 427.
Заявяване: Подаване i-ia искане no електронен път, подписано с КЕП чрез:официалната електронна поща на агенцията; системата за сигурно електронно връчване(ССЕВ), която представлява препоръчана електронна поща; единния портал за достъп до

електронни административни услуги (ЕПДЕАУ).
Такса: Услугата е безплатна.

Предоставяне: По електронен път, подписано с КЕП: чрез единния портал задостъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ), чрез системата за cигypнo
електронно връчване (ССЕВ) или на електронната поща i-ia заявителя.

2.2. Издаване на дубликат на удостоверение за вписване на склад в регистърана складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти, с уникаленидентификатор съгласно Регистъра на услугите: 1430.
Заявяване: Подаване на искане no електронен път, подписано с КЕП, чрез:официалната електронна поща на агенцията; системата зa сигурно електронно връчване

(ССЕВ), която представлява препоръчана електронна поща; единния портал за достьп до
електронни административни услуги (ЕПДЕАУ).

Такса: За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 30 лв.
Предоставяне: He ce предоставя no електронен път, тъй като удостоверението за

регистрация на склад е ценна книга. Предоставя се личнo в ЦAO на ЦY нa ДA ДPBBЗ
(на адрес: гр. София 1000, yn. „Московска" №3, в работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа).
Дубликатьт на удостоверението за регистриран склад се предава на официален
представител на съкранителя чрез подлисване на Приемо-предавателен протокол.

2.3. Издаване на писмено съгласие на икономически оператор или централна
структура за управление на запасите на друга държава-членка на Европейския
съюз, изразила желание да съхранява запаси на територията на Република
България, с уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 595.

Заявяване: Подаване на искане no електронен път, подписано с КЕП чрез:
официалната електронна поща на агенцията; системата за сигурно електронно връчване
(ССЕВ), кoятo представлява препоръчана електронна поща; единния портал за достьп до
електронни административни услуги (ЕЛДЕАУ).

Такса: Услугата е безплатна.

Предоставяне: По електронен път, подписано с КЕП: чрез единния портал за
достъп дo електронни административни услуги (ЕЛДЕАУ), чрез системата зa сигурно
електронно връчване (ССЕВ) или на електронната поща на заявителя.

2.4. Издаване на разрешение за поддържане на количества запаси за
извънредни ситуации чрез замяна от вид във вид, с уникален идентификатор
съгласно Регистъра на услугите: 1281.

Заявяване: Подаване ua искане no електронен път, подписано с КЕП чрез:
официалната електронна поща на агенцията; системата зa сигурно електронно връчване
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(ССЕВ), която представлява препоръчана eлeктpoннa поща; единния портал за достьп до
електронни административни услуги (ЕПДЕАУ).

Такса: Услугата е безллатна.
Предоставяне: По електронен път, подписано с КЕП: чрез единния портал за

достьп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ), чрез системата за сигурно
електронно връчване (ССЕВ) или на електронната поща на заявителя.

2.5. Издаване на разрешение на задължените лицa за съхраняване на запаси
за извънредни ситуации в друга държава-членка нa Европейския съюз, с уникален
идентификатор съгласно Регистьра на услугите: 1282.

Заявяване: Лодаване нa искане no електронен път, подписано с КЕП, чрез:
официалната електронна поща нa агенцията; системата за сигурно електронно връчване
(ССЕВ), която представлява препоръчана електронна поща; единния портал за достъп до
електронни административни ycnyru (ЕЛДЕАУ).

Такса: Услугата е безллатна.
Предоставяне: Пo електронен път, подписано с КЕП: чрез единния портал за

достъп дo електронни административни услуги (ЕПДЕАУ), чрез системата за сигурно
електронно връчване (ССЕВ) или на електронната поща на заявителя.

2.6. Предоставяне на бланки на складови записи на съхранителите на запаси
от нефт и нефтопродукти, с уникален идентификатор съгласно Регистьра на
услугите: 1750.

Заявяване: Подаване на искане no електронен път, подписано с КЕП, чрез:
официалната електронна поща на агенцията; системата за сигурно електронно връчване
(ССЕВ), която представлява препоръчана електронна поща; единния портал за достьп до
електронни административни услуги (ЕПДЕАУ).

Такса: He ce дължи такса зa услугата, a ce заплаща само стойността нa закупените
складови записи.

Предоставяне: He ce предоставя no електронен път, тьй като складовите записи
са ценни книги. Предоставя се личнo в ЦAO на ЦY на ДA ДPBBЗ (нa адрес: гр. София
1000, ул. „Московска" №3, в работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа). Бланки на складови
записи се предават на официален представител на съхранителя с приемо-предавателен
протокол.

2.7. Промяна на данните, вписани в регистьра на складовете за съхраняване
на запаси от нефт и нефтопродукти, с уникален идентификатор съгласно Регистъра
на услугите: 1749.

Заявяване: Подаване на искане no електронен път, подписано с КЕП, чрез:
официалната електронна поща на агенцията; системата за сигурно електронно връчване
(ССЕВ), кoятo представлява препоръчаiiа електронна поща; единния портал за достъп дo
електронни административни услуги (ЕПДЕАУ).

Такса: За услугата се заплаща такса. B зависимост oт естеството на настъпилите
промени в обстоятелствата, съгласно „Тарифа за държавните такси, които се събират за
регистриране на склад съгласно ЗЗHH", одобрена oт Министерския съвет. Съгласно чл.2
oт „ Тарифа зa държавните такси, които се събират зa регистриране нa склад съгласно
ЗЗНН", за издаване на нoвo удостоверение зa вписване при промяна нa собственостга на

стр. 5/9



регистриран склад и/или на представляващите лица се събира такса в размер на 30 лв. За
всички останали случаи - такса не се дължи.

Предоставяне: He ce предоставя no електронен път, тьй като удостоверението за
регистрация на склад е ценна книга. Предоставя се лично в ЦAO на ЦY на ДА ДPBBЗ
(Ha адрес: гр. София 1000, ул. „Московска" №3, в работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа).
Удостоверението за регистриран склад cc предава на официален представител на
съхранителя чрез подписване на приемо-предавателен протокол. Удостоверението на
заличения cклaд се връща в ЦY нa ДA ДPBBЗ в срок до пет дни от датата на
уведомлението за залииаване, за което cc подписва приемо-предавателен протокол. B
случай че удостоверението cc връща чрез лицензиран пощенски оператор с
придружително писмо, приемо-предавателен протокол не cc подписва.

2.8. Регистрация на складове за съхраняване на запаси от нефт и
нефтопродукти, с уникален идеитификатор съгласно Регистьра на услугите: 1512.

Заявяване: Подаване на искане no електронен път, подписано с КЕП, чрез:
официалната електронна поща на агенцията; системата зa сигурно електронно връчване
(ССЕВ), която представлява препоръчана електронна поща; единния портал за достъп до
електронни административни услуги (ЕПДЕАУ).

Такса: За разглеждане на искане за регистриране на склад за съхраняване на
запаси от нефт и нефтопродукти Агенцията събира държавна такса в размер на 550 лв.,
на основание „ Тарифа за държавните такси, които cc събират за регистриране на склад
съгласно ЗЗHH", одобрена от Министерския съвет.

Предоставяне: He cc предоставя no електронен път, тьй като удостоверението за
регистрация на склад е ценна книга. Предоставя cc личнo в ЦAO на ЦY на ДA ДPBBЗ
(Ha адрес: гр. София 1000, ул. „Московска" №3, в работен ден от 9:00 часа дo 17:30 часа).
Удостоверението за регистриран склад cc предава на официален представител на
съкранителя чрез подписване на Приемо-предавателен протокол.

PAЗДEЛ III

ПPИEMAHE И РЕГИСТРИРАНЕ HA ЗAЯBЛEHИЯTA ЗA ПРЕДОСТАВЯНЕ HA
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНЙ YCЛYГИ 

Чл. 5. (1) Процедурата no тази глава относно общите зa всички администрации
ycnyru no чл.4, ал.2, т.1, cc изпълнява от служители, осъществяващи деловодна дейност
в централно управление, определени със заповед на председателя на Агенцията и от
служители, осъществяващи деловодна дейност в териториалните дирекции „Държавен
резерв" и ЦTБ — с. Соколово, определени със заповед на съответния директор.

(2) Процедурата относно специфичните административни ycnyru no чл.4, ал.2, т.2
cc изпълнява oт служители, осъществяващи деловодна дейност в централно управление,
определени със заповед на председателя на агенцията.

Чл. 6. (1) Заявлението за предоставяне на електронна административна услуга,
подадено чрез Единния портал за достъп дo електронни административни услуги
(egov.bg), cc препраща в профила на Агенцията чрез използване на услугата
„Предоставяне na ycnyra за електронна препоръчана поща" от Системата за сигурно
електронно връчване (ССЕВ). Заявлението cc счита за получено, когато постъпи в
информационната система на Агенцията.
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(2) Служителите no чл.5 получават уведомление no официалната електроннапоща (rezecv(ci.statereserve.hº) за наличието на постъпило заявление в профила наAre н цията.
(3) Заявленията ce регистрират oт служителите no чл.5 в деловодната cиcтeмa noреда на Вътрешните правила за документооборота на електронни документи и заелектронната обработка на документи на хартиен носител в администрацията на ДAДРВВЗ.
(4) При постъпване на заявление за предоставяне на електронна административнауслуга се извършва проверка за наличие на описаните приложения във файловотосъдържание. B слуиаите, когато липсват описани приложения, заявлението серегистрира от служителите no чл.5 като невалидно и заявителят получава автоматичносъобщение за това.
(5) Погрешно изпратен документ или тестово съобщение не подлежи нарегистрация, a ce препраща към отговорната за изпълнение администрация, като вотговор със съобщение се уведомява заявителя'(
(6) Редовно подадените заявления се регистрират в журнален файл на системата,както следва:
1. Когато заявлението е подписано с KEП, тo ce регистрира от отговорнияслужител no чл.5 в регистьр „Дневник за електронни документи".
2. Когато заявлението представлява сканиран подписан или подписан иподпечатан документ, тo ce регистрира oт отговорния служител no чл.5 в регистьр„Дневник ЕДСД" (Единната деловодна система за документооборот).
(7) След регистрация на заявлението на заявителя се връща автоматичновходящия номер i-ia заявената услуга, който се изпраща към профила на заявителя всистемата за електронно връчване.
(8) Повторно изпратен документ не ce регистрира.

PAЗДEЛ IV
ОБРАБОТКА HA ПОЛУЧЕНИ ДОКУМЕНТИ ЗA ЗАЯВЯВАНЕ HA EЛEKTPOHHA 

AДMИHИCTPATИBHA YCЛYГA

Чл. 7. След регистрация на заявленията ce процедира, еъгласно чл.33 от
Вътрешните правила за документооборота i-ia електронни документи и за електроннатаобработка на документи на хартиен носител в администрацията на ДA ДРВВЗ.

Чл. 8. (1) Заявлекия за предоставяне на общи за всички администрации услуги ce
изпълняват от служители oт дирекция АПОЕК за централно управление на агенцията иот служител И в отделите, осъществяващи финансовото и правно-административното
обслужване в териториалните дирекции „Държавен резерв" и ЦTБ - с. Соколово.

(2) Заявления за предоставяне на специфични административни услуги (режими),
съгласно Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН), ce обработват от
служители от отдел „Горива и мacлa" в Главка дирекция ДPBBЗЗ при ДA ДРВВЗ.

Чл. 9. (1) Служителите no чл.8 извършват проверка нa искането, пълнотата и
верностга на подадените документи и данните в тях.

(2) При установяване на нередности при проверката no an.1, на заявителя ce
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изпраща лисмо, с указания и срок за отстраняването им.
(3) Писмото no an. 2 се изготвя от служителя no чл.8, подписва се от

председателя/заместник-председателя на ДA ДPBBЗ и се изпраща, no електронна пощаили чрез ССЕВ от служител no чл.5.

PAЗДEЛ V

EЛEKTPOHHИ ЛЛАЩАНИЯ

Чл. 10. (1) Агенцията приема плащания във връзка с предоставяните електронниадминистративни услуги чрез електронни платежни инструменти - банкови карти,Централен Виртуален ПOC терминал, в съответствие със Зaкoнa за платежните услуги иплатежните системи. Заявителите могат дa извършват плащания в полза на Агенцията ичрез платежните системи еРау и Easy pay.
(2) B основанието за всяко плащане се вписва уникалния идентификатор науслугата,съгласно Регистъра на ycлyrитe.
(3) След като наредените суми (такси и други плащания) постъпят no банковатасметка нa Агенцията, същата получава автоматизирано, no електронен път, информацияза направените плащания. Плащането се счита за извършено, когато Агенцията получипотвърждение от информационната система на съответния електронен платеженинструмент.

(4) Зa специфичните услуги, служителите от дирекция ФСДУС, които следят заполучаването на потвържденията за пocrьпилo плащане no ал.3, уведомяватслужителите no чл.8, an. 2, в срок oт един работен ден, след постъпването му, oт кого еизвършено и за коя услуга cc oтнacя, като им предоставят и разпеиатка, удостоверяващасъответното плащане.
(5) He ce изисква пpилaraнe на копие oт платежен документ като средство заудостоверяване на плащането към заявлението.
Чл. 11. Стойностга на заявените за закупуване cклaдoви записи, посочена в чл.4,aл.2, т.2.б е определяема, в зависимост от заявения брой и серия, и се изчислява oтслужител от отдел „Финансови дейности", и се предоставя на заявителя чрезадминистративния профил на Агенцията в системата за електронно плащане (Портал заелектронни плащания — административен достьп).

PAЗДEЛ VI
СЪОБЩАВАНЕ И ПPEДOCTABЯHE HA PEЗYЛTATA OT YCЛYГATA HA 

ЗAЯBИTEЛЯ 

Чл. 12. Резултатьт oт услугата cc предоставя на заявителя no избран в заявлениетонaчин от предвидените от Агенцията кaнaли за получаване.
Чл. 13. (1) Резултатьт от ycnyra, която cc получава лично oт заявителя, му ccсъобщава писмено - no електронен лът или устно - no телефон. Заявителят cc уведомяваза декя и часа, в който административната услуга ще My бъде предоставена в Центъра заадминистративно обслужване на Агенцията.
(2) Писменото уведомяване no електронен път cc извършва чрез, изготвено отслужителя no чл.8 и подписано oт председателя/заместник-прецседателя нa ДA ДPBBЗ
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писмо, което се изпраща на заявителя no електронна поща или чрез ССЕВ от служител
no чл.5.

(3) Устното уведомяване се извършва от служителя no чл.8, на когото е възложено
изпълнение на услугата.

(4) Отказът да бъде предоставена заявената no електронен nът услуга се съобщава
no реда на чл.б 1 от АПК.

Чл.14. (1) Когато резултатът от услуга се предосгавя на заявителя под формата на
електронно подписан документ чрез CCEB или на електронна поща, се спазва следната
технологична последователност:

1. регистриране на изходящия документ в АИС;
2. въвеждане на вида на документа в полето „Заглавие";

3. описване на документа в none „ Съдържание" — кратко описание на
съдържанието на документа;

4. прикачване на електронно подписания документ;

5. изпращане на документа в електронен вид чрез Системата за сигурно
електронно връчване или на електронна поща към съответния заявител.

(2) Действията no an.1 ce извършват от служител no чл.5.

ПРЕХОДНИ H ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите правила се утвърждават на основание чл.5а, ал.1 от Закона за
администрацията и чл.l, ал.2 oт Наредбата за административното обслужване.

§ 2. Правилата влизат в сила от датата на тяxнoтo утвърждаване със заповед на
главния секретар на Агенцията.

§ 3. (1) Служителите oт Агенцията, кoитo имат досгьп дo лични данни,
съдържащи се в електронните документи, са длъжни да не допускат разпространяването
на такива данни no кaкъвтo и да е начин.

(2) Всички действия спрямо постъпили в Агенцията електронни документи,
подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), cc извършват при спазване на
разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Вътрешните правила за обработка
на личните данни в ДA ДРВВЗ.

§ 4. Контролът no изпълнението на Вътрешните правила cc възлага на директора
на дирекция АПОЕК, главния директор на ГД ДPBBЗЗ и заместник-главния директор на
ГД ДРВВЗ в Централно управление на Агенцията, и на директорите на териториални
дирекции „Държавен резерв" и ЦTБ — с. Coкoлoвo.

.§ 5. За неуредените в настоящите вътрешни правила въпроси cc прилагат
разпоредбите на АПК, Закона за администрацията, Закона за електронното управление,
Законът за електронната идентификация, Наредбата за административния регистър,
Наредбата за административното обслужване, Наредбата за общите изисквания към
информационните системи, регистрите и електронните административни услуги и други
нормативни разпоредби, регулиращи административното обслужване.
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