РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИ,
РЕГИСТРИРАНИ В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Гр. София, 2017г.

Чл. 1. Предмет на общите условия: Уреждане на правата и задълженията на
Държавна агенция „Електронно управление (ДАЕУ) и участниците, отговарящи на
изискванията на чл. 32, ал. 3 от Наредбата за общите изисквания към информационните
системи, регистрите и електронните административни услуги, които възникват във
връзка с извършването на електронен обмен на документи (ЕОД), между
администрациите, извършван по технически протокол, определен от Председателя на
ДАЕУ на основание чл. 18 от НОИИСРЕАУ.
Чл. 2. Цел на общите условия: Осъществяване на ефективен електронен
обмен на документи между участници, регистрирани в административния регистър.

Права и задължения на участника

Чл. 3. (1) Участникът се задължава да изпълнява изискванията за ЕОД в
съответствие с чл. 32 ал.1от НОИИСРЕАУ;
(2) Участникът ще осъществява ЕОД при стриктното спазване на техническия
протокол по чл.18 от НОИИСРЕАУ, подробно разписан в Техническа спецификация:
Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС).
Чл.4 (1) Задълженията на участника влизат в сила с вписването му в регистъра
на участниците (РУ), поддържан от ДАЕУ;
(2) Вписването в регистъра се осъществява с изпращане на заявление към
ДАЕУ за вписване или промяна на обстоятелства (Приложение № 1). Заявлението се
изпраща на електронен адрес eod@e-gov.bg., подписано с квалифициран електронен
подпис. При липса на квалифициран електронен подпис заявлението се подава в
Деловодството на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) на хартиен
носител заедно с придружително писмо от администрацията заявител.
(3) В заявката са възможни следните обстоятелства:
1. Първоначално вписване за ЕОД – участникът заявява желание за
първоначално вписване и тестване на ЕОД и техническия протокол, като тестови
участник в съответствие със Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС):
Електронен обмен на документи – Тестови участник.
2. Реален ЕОД – участникът заявява желание за преминаване в реален ЕОД;
3. Невъзможност за ЕОД – участникът уведомява за временна невъзможност за
ЕОД;
4. Възстановен ЕОД – участникът уведомява за възстановяване на ЕОД;
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Чл.5 (1) Участникът е длъжен незабавно да уведомява чрез заявка по чл. 4, ал.
2, ДАЕУ за промяна на обстоятелства, свързани с невъзможност или възстановяване на
възможност за ЕОД и изпълнението на техническия протокол, в резултат на планирани
прекъсвания или възникнали инциденти.
(2) С уведомяването и вписването от страна на ДАЕУ на обстоятелството в
регистъра, участникът се изключва или включва в ЕОД.
Чл.6 (1) Електронен документ се счита за получен от участник с постъпването
в информационната му система.
(2) Участникът е длъжен да заведе постъпилия документ незабавно, ако същият
е постъпил до един час преди приключване на работното му време в работни дни, а
постъпилите след този час – незабавно на следващия работен ден.
(3) Участникът е длъжен да потвърди завеждането на документа чрез връщане
към изпращащата стана на регистрационния номер под който документа е заведен в
информационната му система.
(4) Участникът е длъжен да уведоми изпращащата страна, при невъзможност
да заведе получен чрез ЕОД документ за причината, в съответствие с протокола.
(5) Времето от което участника е в невъзможност за ЕОД се фиксира с
вписване на обстоятелството в РУ, след подаване от негова страна на заявка по чл.4
ал.2.
(6) При невъзможност за ЕОД, участникът изпраща документа по електронна
поща, подписано с електронен подпис, като се посочват причините за това, а когато и
това е невъзможно - документът се изпраща на хартиен носител, като се посочват
причините за това.
(7) Участникът е длъжен да съхранява изпратените от него и получени от други
участници съобщения, свързани с ЕОД.
Чл. 7 Времето на изпращане и на получаване на документ, който удостоверява
факти с правно значение и на документ, който създава противопоставимост
задължително се идентифицира чрез поставен от страните времеви печат, в
съответствие с протокола.
Чл. 8 Автентичността на изпращащата страна се установява чрез използваният
от същата сертификат, в съответствие с протокола.
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Права и задължения на ДАЕУ

Чл. 9 (1) ДАЕУ е длъжна да поддържа актуален регистър на участниците в
ЕОД.
(2) В регистъра се вписва информация за участниците и тяхното състояние в
съответствие с техническия протокол.
Чл. 10 (1) ДАЕУ е длъжна да поддържа тестова среда, описана в Система за
електронен обмен на съобщения (СЕОС): Среда за електронен обмен на съобщения,
чрез която да се удостоверява готовността на участника за включване в ЕОД, в
съответствие с процедурата за тестване.
(2) Удостоверяването на готовността за включване на участник в реален ЕОД
се извършва от ДАЕУ в срок не по-дълъг от 14 дни, считано от датата на подаване на
заявление по чл.3 ал.2 за включване в реален обмен.
Чл. 11 ДАЕУ е длъжна да приема заявки по чл.3 от участника за първоначално
включване, временно изключване и последващо включване в ЕОД, както и незабавното
им вписването в регистъра.
Чл.12. (1) Страните се задължават да спазват настоящите общи условия, както
и всички разпоредби на действащото законодателство, дори и да не са упоменати в
настоящите условия, както и да действат добросъвестно и с необходимата
професионална грижа.
(2) С подаването на заявление по чл.4, ал. 2 за първоначално вписване,
участника декларира че е съгласен да спазване на настоящите общи условия.
Чл. 13. Всеки спор се урежда от страните в дух на разбирателство, а в случай,
че не се постигне съгласие, спорът се отнасят за решаване пред компетентния съд.
Чл. 14. (1) ДАЕУ има правото по всяко време да изменя и/или допълва
настоящите общи условия, като своевременно публикува тези промени на интернет
страницата си, заедно със съобщение за промените в общите условия.
(2) Изменените и/или допълнени общи условия влизат в сила по отношение на
участниците, отговарящи на изискванията на чл. 32, ал. 3 от НОИИСРЕАУ след
изтичане на срок от десет работни дни от датата на публикуването на изменението
и/или допълнението на интернет страницата на ДАЕУ.
Чл. 15. За всички неуредени в въпроси в общите условия се прилагат
разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

4

