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РЕЧНИК 

Понятие Значение 

ДАЕУ Държавна агенция „Електронно управление“ 

 

ЗЕУ Закон за електронно управление 

 

НОИИСРЕАУ Наредба за общите изисквания към информационните 

системи, регистрите и електронните административни 

услуги 

 

Изходен код Набор от инструкции и коментари, написани на 

разбираем за човека език за програмиране, които 

формират компютърна програма 

 

Проектно хранилище Хранилище за изходен код на един проект, за 

конкретна администрация 

 

Хранилище за изходен код Информационна система за съхранение и достъп до 

изходен код, в което се съхранява кодът и 

документацията на всички проекти или части от 

проекти, разработени за администрацията по поръчка, 

отговаряща на условията на чл. 58а, т.1 от ЗЕУ 

 

Достъп до проектно хранилище Осъществяване на защитена връзка със система за 

контрол на версиите с функционалности за 

управление на изходен код от отдалечен сървър, през 

Интернет; 

 

GitLab Уеб базирана услуга с възможност за разпределен 

контрол на версии и функционалности за управление 

на изходен код. Всеки проект може също да има и 

среда за тестване. 

 

git.egov.bg Уеб адрес на официалната страница, в която се 

публикува изходният код на проекти, финансирани с 

публични средства 

 

GitHub Уеб базирана услуга с възможност за разпределен 

контрол на версии и функционалности за управление 

на изходен код 

 

dev.egov.bg Уеб адрес на Портала за разработчици (Портала) 

 

Администрация заявител Административен орган, провеждащ обществена 

поръчка и сключил договор за разработка, 

надграждане или внедряване на информационни 

системи или електронни услуги по чл. 5а от ЗЕУ 

 

Разработчик Търговец по смисъла на Търговския закон или 

специализирано развойно звено в структурата на 

администрацията-възложител 
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Администратор на портала и 

хранилището 

Определено от председателя на ДАЕУ длъжностно 

лице, което администрира хранилището, съгласно 

чл.59 ал.4 от НОИИСРЕАУ 

 

Семантично именуване Схема, която носи информация относно подлежащия 

изходен код и това, което е било променено от една 

версия в следващата според номера на версията на 

разработката и начина, по който този номер се изменя 

 

GitHub.com/governmentbg Уеб адрес на официалната страница, в която се 

публикува изходният код на проекти, финансирани с 

публични средства 

 

SSH връзка Шифриращ мрежови протокол за управление на 

мрежови услуги по защитен начин в незащитена 

мрежа 

 

Отворен код Публично достъпен изходен код за свободно ползвани 

с право на преглед и с право на редактирана при 

условия, определени от носителя на авторски права 

 

Семантично именуване Смислово именуване, подсказващо предназначението 

на програмния код 

 

Издание на основна версия (major 

release) 

Издание на основна версия или съществено 

надграждане на софтуерен продукт, въвеждащо нови 

свойства и поправка на дефекти 

 

Издание на второстепенна 

версия(minor release) 

Планирано актуализиране на софтуерен продукт, 

включващо някои нови свойства 

 

Кръпка (patch) Лицензирано издание на софтуер, осигуряващо 

поправка на грешки 

 

Maintainer Отговорник - човек, който поддържа компютърен 

софтуер. 
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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Настоящите общи условия описват условията за използване на портал за 

разработчици (Портала), който е изграден и се поддържа на електронен адрес: 

https://dev.egov.bg/, съгласно чл. 61 ал. 1 от Наредбата за общите изисквания към 

информационните системи, регистрите и електронните административни услуги 

(НОИИСРЕАУ) и връзката с Хранилище за изходен код на електронен адрес: 

https://git.egov.bg/ съгласно чл. 59 от НОИИСРЕАУ и правилата за работа с него, 

съгласно чл.58а, ал.1в ЗЕУ. 

Чл. 2. Общите условия за работа с Портала за разработчици и Хранилището за изходен 

код се прилагат по отношение на правата и задълженията на участниците: 

1. Държавна агенция „Електронно управление“ – Администратор и собственик на 

портала и хранилището; 

2. Административния орган възложител на разработка, надграждане или внедряване 

на информационни системи или електронни услуги по чл. 58а от ЗЕУ – Заявител; 

3. Изпълнител на разработка, надграждане или внедряване на информационни 

системи или електронни услуги по чл. 58а от ЗЕУ – Разработчик. 

Чл. 3. Целта на Общите условия е да определят участниците в процеса, техните права и 

задължения, реда за заявяване, управление и поддръжката на Портала за разработчици и 

Хранилището за изходен код: 

1. Предоставяне на права за достъп на длъжностни лица на Заявителя, определени 

от административните органи и служители, определени от Разработчика до 

Портала за разработчици и до Хранилището за изходен код, съгласно чл. 62, ал. 2 

и ал. 4 и чл. 59, ал. 5 от НОИИСРЕАУ; 

2. Управление на ресурсите на Портала за разработчици и Хранилището за изходен 

код, свързани със съответните администрации, съгласно чл. 62, ал. 1 и ал. 3 и чл. 

59, ал. 1 и ал.3 от НОИИСРЕАУ. 

Чл. 4. (1) В Портала за разработчици се поддържат описания на ресурси и изходен код 

на софтуерни разработки по чл. 58 а от ЗЕУ и чл.73 ал.2 от НОИИСРЕАУ, включително: 

1. библиотеки за достъп до регистри; 

2. библиотеки, предоставящи обща функционалност; 

3. документация на интерфейсите на регистрите и информационните системи в 

структуриран вид; 

4. инструкции за интеграция; 

5. връзки към изходния код на библиотеки, регистри и други информационни 

системи. 

(2) В Хранилището за изходен код на електронен адрес https://git.egov.bg/ се поддържат 

чрез система за контрол на версиите изходният код и документацията на разработките 

по чл. 58 от НОИИСРЕАУ. 

(3) Копие на изходния код се поддържа и в Публичното хранилище на електронен адрес: 

https://github.com/governmentbg по чл.58 ал.6 от НОИИСРЕАУ. 

Чл. 5. Достъпът до Портала за разработчици и Хранилището за изходен код е свободен 

и безплатен, при съобразяване и стриктно спазване на настоящите условия, съгласно чл. 

62 ал.2 и чл. 59 ал.1 от НОИИСРЕАУ.  

Чл. 6. Достъп до средствата за публикуване на описание на разработка по чл. 58а от ЗЕУ 

може да се заяви, дори работата по разработката да е приключила. 
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Чл. 7. Управлението и администрирането на Портала за разработчици и Хранилището за 

изходен код се осъществява от длъжностни лица, определени от Председателя на ДАЕУ, 

съгласно чл. 62 ал.3 и чл. 59 ал.4 от НОИИСРЕАУ, при съобразяване и стриктно спазване 

на настоящите Общи условия. 

Чл. 8. В Портала за разработчици и Хранилището за изходен код са дефинирани следните 

роли и съответните права на достъп: 

1. Администратор на портала и хранилището - управлява потребители и групи, 

системни класификации, заявки за изтегляне на изходен код; 

2. Администратор на Заявител - достъп до списъка със софтуерните разработки на 

Заявителя, достъп до списъка със софтуерните разработки на Разработчика;  

3. Администратор на Разработчик – достъп до списъка със софтуерните разработки 

на Заявителя, достъп до списъка със софтуерните разработки на Разработчика, 

актуализират информация за софтуерни разработки.  

Чл. 9. (1) Електронната идентификация на всички участници в Портала за разработчици 

е реализирана чрез хоризонталната система за еАвтентикация, поддържана от ДАЕУ. 

(2) Електронната идентификация на всички участници в Хранилището за изходен код е 

реализирана с достъп с потребителско име и парола. 

Чл. 10. (1) Порталът дава възможност на всеки регистриран потребител да подава 

предложения за усъвършенстване на изходния код.  

(2) Предложенията се приемат или отхвърлят от Разработчиците, които преглеждат 

предложените подобрения в 30-дневен срок, след което приемат или отказват 

мотивирано направените предложения за усъвършенстване на кода, съгласно чл. 60 от 

НОИИСРЕАУ. 

(3) Приемане се извършва чрез съответната функционалност за обединяване на промени 

на системата за контрол на версиите, съгласно чл. 60 ал.4 от НОИИСРЕАУ. 

Чл. 11.  Използването и публичното предоставяне на изходен код чрез Хранилището за 

изходен код се урежда от лицензиите по чл. 44, ал. 2 и ал. 3 от НОИИСРЕАУ. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

„ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ 

Чл. 12. Образецът на заявление за достъп до средствата за публикуване на описания и 

изходен код на софтуерни разработки е приложение към настоящите общи условия 

(Приложение 1). 

Чл. 13. Председателят на ДАЕУ определя длъжностни лица - Администратори на 

портала и хранилището. 

Чл. 14. Дейностите по администриране на Портала за разработчици и Хранилището за 

изходен код включват управление на достъпа (създаване, предоставяне, активиране и 

деактивиране), както и управление на инструментите за създаване на описания на 

софтуерни разработки и за работа със съдържание.  

Чл. 15. (1) Информацията, събрана от заявленията за Портала за разработчици и 

Хранилището за изходен код се използва единствено за целите на управлението на този 

достъп. 

(2) ДАЕУ се задължава да съхранява и обработва лични данни при спазване на 

изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на 
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лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 

95/46/ЕО и Закона за защита на личните данни. 

Чл. 16. Администраторът на портала и хранилището: 

1. отговаря за поддържането на йерархична структура от групи и подгрупи на 

хранилището за изходен код; 

2. предоставя достъп на Администратора на Заявителя, с права за експлоатация на 

създаденото проектно хранилище (Maintainer); 

3. изпраща информация за регистрацията, причислената потребителска група и 

преноса на регистрирания потребител в Хранилището по имейл до 

Администратора на Заявителя; 

4. предоставя достъп на Администратора на Разработчика, с права за експлоатация 

на създаденото проектно хранилище (Maintainer);  

5. е задължен да създава и поддържа копие на заявеното проектно хранилище и в 

публичното хранилище за изходен код на адрес https://github.com/governmentbg. 

Чл. 17. Администраторът на портала и хранилището е длъжен при установяване на 

неупълномощен достъп и опит за извършване на злонамерени действия или 

пренасочвания към външен сайт/URL адрес да блокира потребителя и да уведоми 

Националният център за реакция при инциденти във връзка с информационната 

сигурност - CERT Bulgaria. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗАЯВИТЕЛ 

Чл. 18. Административните органи по чл. 62, ал.4 от НОИИСРЕАУ упълномощават 

длъжности лица - администратори на заявителя, които изпълняват следните дейности, 

както следва: 

1. Заявяват достъп до портала за разработчици и хранилището за изходен код с цел 

създаване и публикуване на описания на ресурси и изходен код на разработки; 

2. Публикуват и поддържат в актуално състояние описания на ресурси и изходен 

код на разработки за всяка допълнително разработена функционалност по време 

на периода на гаранционната поддръжка; 

3. При създаване на нова версия на разработка, длъжностните лица своевременно 

актуализират информацията за разработката за всяко издаване на основна версия 

(major release) и за всяко издаване на второстепенна версия (minor release), 

включително и при издаване на кръпка (patch). 

Чл. 19. Административен орган по чл. 58а ал.1в от ЗЕУ може да заяви достъп до 

средствата за публикуване на описания на софтуерни разработки чрез подаване на 

електронен адрес https://dev.egov.bg/PDev/regAdmin.jsf на попълнен електронен 

формуляр и удостоверение (Приложение 2), подписано с електронен подпис на 

упълномощено от административния орган длъжностно лице.“ 

Чл. 20. Администраторът на заявителя: 

1. се регистрира чрез електронна форма на портала за разработчици 

(https://dev.egov.bg/PDev/regAdmin.jsf) и прилага удостоверение (Приложение 2). 

Файлът трябва да бъде електронно подписан с квалифициран електронен подпис 

на административния орган или от лице, упълномощено от административния 

орган; 
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2. се регистрира в Хранилището за изходен код на адрес: 

https://git.egov.bg/users/sign_in; 

3. използва едни и същи данни за Портала за разработчици и Хранилище за изходен 

код: потребителско име, телефон, адрес на електронна поща и др.; 

4. получава имейл за потвърждение на достоверност и получава статус „Очакващ 

потвърждение“ на регистрацията в Портала за разработчици; 

5. изпраща потвърждение и след удостоверяване на неговите данни от 

Администратора на портала и хранилището, той получава потвърждение на 

регистрацията или отказ на регистриране; 

6. при потвърждение на регистрацията, получава имейл с резултата от разглеждане 

на данните му, информация за регистрацията и преноса на регистрирания 

потребител в Хранилището; 

7. получава права за достъп на Maintainer върху подгрупата (името на системата); 

8. за публикуване на информацията за проекта в Портала за разработчици и 

Хранилище за изходен код използва получения в имейла адрес на проектното 

хранилище, който съдържа: 

а) група - името на административната структура (на английски език); 

б) подгрупа - името на системата, за чиито изходен код е заявено проектно 

хранилище; 

в) проект на хранилище за конкретната разработка, с наименование, състоящо се 

от номер и дата на договор (пример: 05-02-06-13.02.2019). 

Чл. 21. При въвеждане на информация за разработка и/или надграждане на софтуерна 

разработка, администраторите на заявителя се съобразяват със семантично именуване на 

основните версии, второстепенните версии и кръпките на информационните системи, 

електронни регистри и електронни услуги; 

Чл. 22. При създаване на описание на софтуерна разработка за изграждане и надграждане 

на информационни системи, електронни регистри и електронни услуги за нуждите на 

административните органи, администраторите на заявителя вписват лиценз, 

съобразявайки се с авторските права, уредени като „софтуер с отворен код“ по чл. 44 ал. 

2, т. 1–8 (нов чл.8 ал.2 и ал.3) от НОИИСРЕАУ. 

Чл. 23. При въвеждане на информация за софтуерна разработка Администраторът на 

заявителя вписва в описанието: 

1. Наименование; 

2. Възложител; 

3. Изпълнители(Разработчици); 

4. Анотация (Описание); 

5. Вид на разработката; 

6. Начална дата; 

7. Крайна дата; 

8. Удостоверена от ДАЕУ; 

9. Линк към системата; 

10. Линк към профила на проекта; 

11. Начална и крайна дата на разработка; 

12. Лиценз; 

13. Линк към проект от GitLab (Хранилището за изходен код); 

14. Име на проекта в GitLab (Хранилището за изходен код); 
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15. Статус на разработката; 

16. Среда, в която е реализирана разработката; 

17. Система за управление на базата данни (СУБД); 

18. Приложен сървър; 

19. Версии на софтуера. 

Чл. 24. (1) Администраторът на заявителя отговаря за достоверността на подадените в 

заявлението (Приложение 1) данни за Администратор на заявител и Администратор на 

разработчик; 

(2) При промяна на данни за Администратор на заявител или Администратор на 

Разработчик, се изпраща ново заявление до Председателя на ДАЕУ за смяна на 

регистрацията.  

(3) При смяна на член на екипа на Разработчика, която е отразена от Администратор на 

Разработчика 

Чл. 25. Администраторът на заявителя отговаря за достоверността на описания на 

ресурси и изходен код на софтуерни разработки за регистрирания проект в портала за 

разработчици и хранилището за изходен код. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАЗРАБОТЧИЦИТЕ 

Чл. 26. Разработчикът на база предоставения от ДАЕУ достъп използва Хранилището за 

изходен код и изпълнява задължения по чл. 58а от ЗЕУ от името на Възложителя. 

Чл. 27. (1) Достъпът на участниците по чл.7 т.3, администратори на Разработчика, до 

Портала за разработчици и Хранилището за изходен код се заявява от Администратора 

на разработчика с подаване на удостоверение (Приложение 2), подписана с КЕП.  

(2) Администраторът на Разработчика: 

1. се регистрира чрез електронна форма на портала 

(https://dev.egov.bg/PDev/regAdmin.jsf) и прилага удостоверение (Приложение 2). 

Файлът трябва да бъде електронно подписан с квалифициран електронен подпис на 

лицето, което представлява организацията, в която работи или от лице, 

упълномощено за представляващо тази организация; 

2. се регистрира в Хранилището за изходен код на адрес: https://git.egov.bg/users/sign_in; 

3. използва едни и същи данни за Портала за разработчици и Хранилището за изходен 

код: потребителско име, телефон, адрес на електронна поща и др.; 

4. получава имейл за потвърждение на достоверност и получава статус „Очакващ 

потвърждение“ на регистрацията в Портала за разработчици; 

5. изпраща потвърждение и след удостоверяване на неговите данни от Администратора 

на портала и хранилището, той получава потвърждение на регистрацията или отказ 

на регистриране; 

6. при одобрена регистрация получава статус „Активен“; 

7. при потвърждение на регистрацията, получава имейл с резултата от разглеждане на 

данните му; 

8. получава права за достъп на Maintainer върху проекта в проектното хранилище; 

9. за публикуване на информацията за проекта в портала и хранилището използва 

получения в имейла адрес на проектното хранилище, който съдържа: 

а) група - името на административната структура (на английски език); 
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б) подгрупа - името на системата, за чиито изходен код е заявено проектно 

хранилище; 

в) проект на хранилище за конкретната разработка, с наименование, състоящо се 

от номер и дата на договор (пример: 05-02-06-13.02.2019); 

10. присъединява представители на Разработчика към регистрираните група – подгрупа 

– проект в Хранилището. 

Чл. 28. Администраторът на Разработчика експлоатира Портала за разработчици и 

Хранилище за изходен код, като: 

1. Въвежда в портала мета данни за софтуерна разработка и актуални и работещи 

връзки към съответния проект в Хранилището; 

2. Редактира данни на софтуерни разработки; 

3. Поддържа записи на всички версии на изходния код и актуални и работещи 

линкове към тях; 

4. Предоставя достъп до хранилището на проекта за разработчици по проекта; 

5. Преглежда и съответно приема или отказва мотивирано в 30-дневен срок от 

постъпването им предложени подобрения, касаещи съдържанието в проектното 

хранилище. 

Чл. 29. (1) Разработчикът, съгласно чл. 62 ал. 1 от НОИИСРЕАУ задължително прави 

запис в Портала за разработчици на всяка нова версия на изходния код и дава линк към 

публикувания изходен код в Хранилище за изходен код; 

(2) Разработчикът прилага семантично именуване (смислово именуване) на основните 

версии, второстепенните версии и кръпките на информационните системи и електронни 

услуги по чл. 58 а от ЗЕУ; 

(3) Разработчикът документира изходния код, публикуван в хранилището за изходен код 

на администрацията, както и нанесените промени при издаване на версиите, посочени в 

чл. 30 т. 3 от настоящите общи условия. 

Чл. 30. Разработчикът използва портала за разработчици и хранилището за изходен код 

за проекта на администрацията: 

1. за ежедневна работа съгласно чл. 60 ал. 1 от НОИИСРЕАУ; 

2. за всяка допълнително подобрена функционалност по време на периода на 

гаранционната поддръжка, включително и допълнително разработена 

функционалност ако е в обхвата на поддръжката; 

3. за всяко издаване на основна версия (major release) и за всяко издаване на 

второстепенна версия (minor release), включително и при издаване на кръпка 

(patch). 

Чл. 31. (1) Администраторът на Разработчика отговаря за достоверността на данните и 

достъпите на регистрираните разработчици към проекта; 

(2) При смяна на член на екипа на Разработчика, Администраторът на Разработчика е 

длъжен да отрази необходимите промени като: 

1. блокира достъпа на отписания разработчик до проектното хранилище; 

2. регистрира и дава достъп на нов разработчик при необходимост 

3. уведоми за събитието Администратора на Заявителя и Администратора на 

портала и хранилището.  
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  Приложение 1 

Вх. № / Дата ……………………………. 

    

ДО   

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

„ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“   

  ЗАЯВЛЕНИЕ 

за предоставяне на достъп до хранилище за изходен код 

    

Данни на заявител:   

От  

(собствено, бащино и фамилно)   

Длъжност   

Администрация 

   

ЕИК (код по БУЛСТАТ)   

Седалище:   

Адрес на управление   

Имена 

(на лицето за контакт)   

Телефон 

(на лицето за контакт)   

e-mail 

(на лицето за контакт)   

Име на проект   

Данни на Разработчик:   

Наименование   

ЕИК (ако е приложимо)   

Номер на договор или номер на 

заповед за възлагане на разработката на 

вътрешно развойно звено  

Техническо лице   

Телефон   

e-mail   

Допълнителна информация   

Име на проектното хранилище: 

(уникално име на латиница, с дължина до 

сто символа и знак „-“ между думите)   

Лиценз за публикуване 

(съгласно чл. 44 от НОИИСРЕАУ)   

  

X
е -п о д п и с  н а  о р г а н и з а ц и я т а
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Приложение 2 
 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

за делегирани права на администратор на организация 

 

  

Настоящият документ се издава на  

Имена …………………………….………………………………………………….……… 

Е-mail ……………………........…… Телефон …………………… 

 

в уверение на това, че същият е определен за администратор на  

 

Наименование: ....................................................................................................................... 

Адрес: ..................................................................................................................................... 

Телефон: ................................................................................................................................. 

 

 

Дата: 

        

X
е-п о дп и с н а  о р г а н и за ц и я т а

 


