
Примерен списък на задължените по ЗДОИ субекти 
Задължените субекти не са изчерпателно изброени. Списъкът е актуален към април 2010 г. 

 
I. Държавни органи 

 
1. Президент 
http://www.president.bg  
2. Конституционен съд 
http://www.constcourt.bg  
3. Законодателна власт 
Народно събрание  
4. Съдебна власт 

 Съдилища 
 Прокуратура 
 Следствие 

5. Изпълнителна власт 
Централни органи на изпълнителната власт 

 Министерски съвет 
 Министър председател 
 Министър на икономиката, енергетиката и туризма 
 Министър на регионалното развитие и благоустройството 
 Министър на труда и социалната политика 
 Министър на отбраната 
 Министър на вътрешните работи 
 Министър на финансите 
 Министър на външните работи 
 Министър на правосъдието 
 Министър на земеделието и храните 
 Министър на образованието, младежта и науката 
 Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
 Министър на здравеопазването 
 Министър на културата 
 Министър на околната среда и водите 
 Министър на физическото възпитание и спорта 
 Министрите без портфейл 

Председателите на Държавни агенции: 

 Държавна агенция "Архиви" 
 Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" 
 Държавна агенция за бежанците 
 Държавна агенция за национална сигурност 
 Държавна агенция за българите в чужбина 
 Държавна агенция за закрила на детето 
 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 

http://www.president.bg/
http://www.constcourt.bg/
http://www.parliament.bg/
http://www.government.bg/
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0223&g=
http://www.mi.government.bg/
http://www.mrrb.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp
http://www.md.government.bg/
http://www.mvr.bg/
http://www.minfin.bg/
http://www.mfa.bg/
http://www.justice.government.bg/new/
http://www.mzh.government.bg/
http://www.minedu.government.bg/
http://www.mt.government.bg/
http://www.mh.government.bg/
http://mc.government.bg/
http://www.moew.government.bg/
http://www.youthsport.bg/cgi-bin/s.cgi
http://www.archives.government.bg/
http://www.statereserve.bg/
http://aref.government.bg/
http://www.dans.bg/
http://www.aba.government.bg/
http://www.sacp.government.bg/
http://www.damtn.government.bg/


 Национален статистически институт 

Държавни комисии 

 Държавна комисия по сигурността на информацията 
 Комисия за защита на потребителите 
 Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 
 Държавна комисия по стоковите борси и тържищата 
 Комисия за защита на конкуренцията 
 Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори 
 Комисия за регулиране на съобщенията 
 Държавна комисия по хазарта 

Изпълнителните директори на Изпълнителни агенции 

 "Автомобилна администрация" 
 "Агенция по вписванията" 
 "Железопътна администрация" 
 "Морска администрация" 
 "Национален филмов център"  
 "Проучване и поддържане на река Дунав" 
 Агенция за социално подпомагане 
 Агенция по енергийна ефективност 
 Агенция по заетостта  
 Агенция по геодезия, картография и кадастър 
 Агенция за хората с увреждания 
 Агенция по обществени поръчки 
 Българска агенция за инвестиции 
 Изпълнителна агенция "Академика" 
 Изпълнителна агенция "Борба с градушките" 
 Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" 
 Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" 
 Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" 
 Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" 
 Изпълнителна агенция по програма ФАР 
 Изпълнителна агенция по програма ИСПА 
 Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерство на отбраната" 
 Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози 
 Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
 Изпълнителна агенция по горите 
 Изпълнителна агенция по лекарствата 
 Изпълнителна агенция по лозата и виното 
 Изпълнителна агенция по околна среда 
 Изпълнителна агенция по почвените ресурси 
 Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 
 Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството 
 Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол 
 Изпълнителна агенция по трансплантация 

http://www.nsi.bg/
http://www.dksi.bg/bg
http://www.kzp.bg/
http://www.dker.bg/
http://www.dksbt.bg/
http://www.cpc.bg/public
http://www.cposa.bg/
http://www.crc.bg/
http://www.dkh.minfin.bg/
http://www.rta.government.bg/
http://www.registryagency.bg/bg/
http://www.iaja.government.bg/
http://www.marad.bg/
http://www.nfc.bg/
http://www.appd-bg.org/bg/
http://www.asp.government.bg/
http://www.seea.government.bg/
http://www.az.government.bg/
http://www.cadastre.bg/
http://ahu.mlsp.government.bg/
http://www.aop.bg/
http://www.investbg.government.bg/
http://preview.aip-bg.org/howto/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA/www.hailinfo.com
http://www.nab-bas.bg/
http://git-bg.info/
http://www.esmis.government.bg/
http://www.aeuf.minfin.bg/
http://www.iaphare.org/bg
http://www.ispa-mrrb.org/
http://www.socialmd.bg/
http://www.aeaf.minfin.bg/
http://www.sme.government.bg/
http://www.nug.bg/
http://www.bda.bg/
http://www.eavw.com/
http://nfp-bg.eionet.eu.int/
http://www.soils-bg.org/
http://www.nafa-bg.org/
http://www.iasrj.org/
http://iasas.government.bg/bg/
http://bgtransplant.bg/


 Изпълнителна агенция по хидромелиорации 
 Институт по публична администрация 
 Агенция "Пътна инфраструктура" 
 Национален институт за помирение и арбитраж 

Ръководителите на държавни институции, създадени със закон 

 Агенция "Митници" 
 Академия на МВР 
 Агенция за държавна финансова инспекция 
 Агенция за приватизация 
 Агенция за следприватизационен контрол 
 Агенция за ядрено регулиране 
 Басейнова дирекция - Благоевград, Западнобеломорски район 
 Басейнова дирекция - Варна, Черноморски район 
 Басейнова дирекция - Плевен, Дунавски район 
 Басейнова дирекция - Пловдив, Източнобеломорски район 
 Български институт по метрология 
 Български институт за стандартизация 
 Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" 
 Дирекция Национален парк - Банско, Пирин 
 Дирекция Национален парк - Благоевград, Рила 
 Дирекция Национален парк - Габрово, Централен балкан 
 Дирекция за национален строителен контрол 
 Държавен културен институт към министъра на външните работи 
 Институт по психология – МВР 
 Контролно-техническа инспекция 
 Национална агенция за оценяване и акредитация 
 Национална агенция за приходите 
 Национална агенция за професионално образование и обучение 
 Национална ветеринарно - медицинска служба 
 Национална комисия за борба с трафика на хора 
 Национална служба за растителна защита 
 Национална служба за съвети в земеделието 
 Национална служба по зърното и фуражите 
 Национално бюро за правна помощ 
 Патентно ведомство 
 Социално инвестиционен фонд 
 Специална куриерска служба 
 Фонд "Условия на труд" 
 Централен регистър на особените залози 
 Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 
 Център за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части - Пловдив 
 Център за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части – Русе 
 Регионални дирекции по горите в градовете – Берковица, Благоевград, Бургас, Варна, 

Велико Търново, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Русе, Сливен, Смолян, 
София, Стара Загора, Шумен 

http://www.iah.government.bg/
http://www.ipaei.government.bg/
http://www.napi.government.bg/
http://www.nipa.bg/
http://www.customs.bg/;%20pr@customs.bg
http://www.adfi.minfin.bg/;%20%20adfi@adfi.minfin.bg
http://www.priv.government.bg/;%20%20veny@priv.government.bg;%20press@priv.government.bg
http://ppc.government.bg/;%20%20pr@ppc.government.bg
http://www.bnra.bg/;%20mail@bnra.bg
http://www.wabd.bg/bg/
http://www.bsbd.org/v2/
http://www.dunavbd.org/
http://bd-ibr.org/
http://www.bim.government.bg/
http://www.bds-bg.org/
http://caa.gateway.bg/
http://www.visitpirin.net/
http://www.rilanationalpark.org/
http://www.centralbalkannationalpark.org/
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
http://sic.mfa.government.bg/
http://www.psychology.mvr.bg/default.htm
http://www.tcibg.eu/
http://www.neaa.government.bg/
http://www.nap.bg/;%20b.atanasov@nra.bg
http://www.navet.government.bg/
http://www.antitraffic.government.bg/
http://www.nsrz.government.bg/
http://www.naas.government.bg/
http://www.nszf.bg/new/main.php
http://www.nbpp.government.bg/
http://www.bpo.bg/
http://www.sifbg.org/index.php
http://fund.mlsp.government.bg/
http://www.mjeli.government.bg/croz/
http://www.ctcplovdiv.info/
http://afmtc-bg.com/


 Регионални центрове по здравеопазване в градовете - Благоевград, Бургас, Варна, Велико 
Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, 
Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София-
град, София-област, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол 

 Регионални инспекторати по образованието в градовете – Благоевград, Бургас, Варна, 
Велико Търново, Видин Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, 
Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София-
град, София-област, Стара Загора, Търговице, Хасково, Шумен, Ямбол 

 Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве в градовете – 
Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, 
Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, 
Силистра, Сливен, Смолян, София-град, София-област, Стара Загора, Търговище, Хасково, 
Шумен, Ямбол 

 Регионални инспекции по околна среда и водите в градовете -Благоевград, Бургас, Варна, 
Велико Търново, Враца, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, 
София, Стара Загора, Хасково, Шумен 

 Държавен фонд "Земеделие" създаден по Закона за подпомагане на земеделските 
производители 

 Национален фонд към Министерството на финансите_създаден по Закона за ратифициране 
на меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд между 
правителството на Република България и Европейската комисия 

Ръководителите на държавни институции, създадени с постановление на МС 

 Авиоотряд 28 
 Българо-германски център за професионално обучение - гр. Пазарджик 
 Българо-германски център за професионално обучение - гр. Плевен 
 Българо-германски център за професионално обучение – гр. Смолян 
 Българо-германски център за професионално обучение – гр. Стара Загора 
 Дипломатически институт към министъра на външните работи 
 Институт по розата и етеричномаслените култури 
 Институт по тютюна и тютюневите изделия 
 Национален военноисторически музей 
 Национален институт за недвижимо културно наследство 
 Национален студентски дом 
 Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" 
 Национален център за информация и документация 
 Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури 
 Служба "Военна информация" 
 Служба "Военна полиция" 
 Център Фонд лечение за деца 
 Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 
 Център за преводи и редакции 
 Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи 
 Център на промишлеността на Република България в Москва 

Териториални органи в системата на изпълнителната власт: 

http://www.dfz.bg/news.php
http://www.dfz.bg/news.php
http://www.minfin.bg/bg/page/55
http://www.minfin.bg/bg/page/55
http://www.minfin.bg/bg/page/55
http://www.mt.government.bg/page.php?category=185
http://www.bgcpo.bg/pazardjik/
http://www.bgcpo.bg/pleven/
http://www.bgcpo.bg/stara-zagora/
http://www.iremk.net/
http://itti.malkiobyavi.com/
http://www.militarymuseum.bg/
http://www.studenthouse.bg/
http://www.youthbg.info/
http://www.nacid.bg/
http://www.nbimcc.org/bg/about.htm
http://212.50.16.91/cfld/index.html
http://coiduem.mon.bg/
http://www.trc.government.bg/
http://www.hrdevelopmenteu.com/


 Областни управители 
 Ръководители на териториални администрации и териториални звена (дирекции) на 

министерства и други ведомства 
 Други 

6. Независими държавни органи 

 Сметна палата 
 Комисия за защита на личните данни 
 Омбудсман 
 Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност 
 Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български 

граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна 
армия 

 Комисия за защита от дискриминация 
 Комисия за финансов надзор 

II. Органи на местно самоуправление 

 председатели на общински съвети 
 кметове на общини 
 кметове на кметства 
 кметове на райони 

III. Задължени да предоставят информация публичноправни субекти 

 СЕМ (Съвет за електронни медии) 
 Българска народна банка 
 Българска телеграфна агенция – ген. директор 
 Българско национално радио 
 Българска национална телевизия 
 Национална здравноосигурителна каса 
 Национален осигурителен институт 
 Централна избирателна комисия 

IV. Задължени да предоставят информация лица, финансирани от бюджета 
Ежегодно, в Закона за държавния бюджет на РБ се публикуват списъци на лицата, 
получаващи финансиране от бюджета. Настоящият списък е взет от Закона за държавния 
бюджет за 2009 година.  

 БАН 
 Държавните висши и полувисши училища 
 Български червен кръст - Национален съвет 
 Съюз на инвалидите в България 
 Съюз на военноинвалидите и пострадалите от войните  
 Съюз на слепите в България 
 Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения 
 Национален съюз на трудово-производителните кооперации 

http://www.bulnao.government.bg/
http://www.cpdp.bg/
http://www.ombudsman.bg/
http://www.cepaca.bg;%20d.mihaylova.pr@cepaca.bg/
http://www.comdos.bg/
http://www.comdos.bg/
http://www.comdos.bg/
http://www.kzd-nondiscrimination.com/
http://www.fsc.bg/
http://www.cem.bg/
http://www.bnb.bg/
http://www.bta.bg/
http://www.bta.bg/
http://bnt.bg/
http://www.nhif.bg/
http://www.noi.bg/
http://www.cik-bg.org/
http://www.bas.bg/
http://www.redcross.bg/
http://www.disability-bg.org/
http://ssb-bg.net/
http://bapid.com/home_bg.html
http://www.uniontpk.com/


 Национален център за социална рехабилитация 
 Асоциация на родителите на деца с увреден слух 
 Съюз на глухите в България 
 Българска асоциация "Диабет" 
 Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение 
 Национална асоциация на сляпо - глухите в България 
 Национална потребителна кооперация на слепите в България 
 Съюз на ветераните от войните в България 
 Асоциация на Национален съюз на кооперациите на инвалидите 
 Национална федерация на работодателите на инвалидите и Съюз на военноинвалидните 

кооперации в България 
 Сдружение "Комисия интеграция на хората с трайни увреждания" 
 Център за психологически изследвания 
 Българска асоциация за невромускулни заболявания 
 Асоциация на родители на деца с епилепсия 
 Съюз на народните читалища 
 Рилска Света обител - Рилски манастир 
 Национален дарителски фонд "13 века България" 
 Политически партии за дейността, за която получават ежегодна субсидия от държавния 

бюджет, съгласно Закон за политическите партии 

V. Държавни1 и общински2 предприятия 

 Държавно предприятие "Строителство и възстановяване" 
 Държавно предприятие "Български спортен тотализатор" 
 Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" 
 Държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване" 
 Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" 
 Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" 

VI. Публичноправни организации 
 
Министерство на транспорта 

 Български държавни железници (БДЖ) ЕАД 
 "Параходство български морски флот" ЕАД 
 "Пристанище Варна" - ЕАД 
 "Пристанище Бургас" - ЕАД 
 Летище София ЕАД 
 Летище Пловдив ЕАД 
 Летище Русе ЕАД 

                                                           
1
 Пълният списък може да бъде разгледан в Постановление 87 от 07.05.2008г в ДВ, бр. 46 

от 16.05.2008 г.; попр., бр. 50 от 30.05.2008 г. 
2
 Съгласно раздел XI от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско 

дружества с общинско участие в капитала от 12.05.2008 г. кметът на всяка община е 

длъжен да поддържа регистър на общинските търговски дружества и дружествата с 

общинско участие. 

http://www.ardusbg.com/
http://www.sgbbg.com/
http://www.badiabet.com/bg
http://www.ardnz.hit.bg/
http://www.nasgb.hit.bg/
http://www.nfri-employdisabled.com/
http://www.cprp.org/
http://www.frde.org/
http://union-chit.hit.bg/
http://www.gusv.com%20gdirector@gusv.com/
http://www.toto.bg%20%20bst@toto.bg/
http://www.bgports.bg/
http://www.tsv-bg.com/opcms/opencms/menu/bg/
http://www.atsa.bg/page.php?c=1
http://www.dprao.bg/index.php?
http://bdz.creato.biz/
http://www.navbul.com/
http://www.port-varna.bg/
http://www.port-burgas.com/
http://www.sofia-airport.bg/
http://www.plovdivairport.com/


 "Български пощи" ЕАД 

Министър на икономиката, енергетиката и туризма 

 "Мини Марица изток" ЕАД 
 ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД 
 АЕЦ "Козлодуй" ЕАД 
 "Национална електрическа компания" ЕАД 
 "Булгаргаз" ЕАД 
 "Булгартел" ЕАД 
 "Слънчев бряг" - АД, Несебър 
 "Топлофикация – Перник" ЕАД 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

 ВиК дружествата в страната – 29 

Министерство на земеделието и храните 

 "Напоителни системи" ЕАД 

Министерство на физическото възпитание и спорта 

 "Национална спортна база" - ЕАД 
 "Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна 

медицина" - ЕАД 

 
 

http://www.bgpost.bg/
http://www.marica-iztok.com/
http://www.tpp2.com/
http://www.kznpp.org/
http://www.nek.bg/
http://www.bulgargaz.bg/
http://www.bulgartel.bg/
http://www.toplo-pernik.com/
http://www.bulgariasportbase.com/

