Приложение 4
Нормативни актове, на които се позовава Доклада
Европейско право
•
Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните
услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на
Директива 1999/93/ЕО
Кодекси и закони
•
Административнопроцесуален кодекс (ДВ 30/2006)
•
Граждански процесуален кодекс (ДВ 59/2007)
•
Кодекс на труда (ДВ 26/1986)
•
Закон за администрацията (ДВ 130/1998)
•
Закон за Българската народна банка (ДВ 49/1998)
•
Закон за вътрешния одит в публичния сектор (ДВ 27/2006)
•
Закон за държавната финансова инспекция (ДВ 33/2006)
•
Закон за държавния служител (ДВ 67/1999)
•
Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ДВ
34/2001)
•
Закон за електронното управление (ДВ 46/2007)
•
Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ 124/1997)
•
Закон за защита от дискриминация (ДВ 86/2003)
•
Закон за обществените поръчки (ДВ 13/2016)
•
Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (ДВ 7/2018)
•
Закон за публичните финанси (ДВ 15/2013)
•
Закон за Сметната палата (ДВ 12/2015)
•
Закон за счетоводството (ДВ 95/2015)
•
Закон за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ДВ 101/2015)
•
Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ДВ
21/2006)
•
Закон за Фискален съвет и автоматични корективни механизми (ДВ 29/2015)
Подзаконови нормативни актове
•
Наредба за Административния регистър (ДВ 8/2016)
•
Наредба за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда за
нейното прекратяване и за изискванията при предоставяне на
удостоверителни услуги (ДВ 15/2002)
•
Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители (ДВ
49/2012)
•
Наредба за документите за заемане на държавна служба (ДВ 95/2011)

•
•
•
•
•
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Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (ДВ
49/2012)
Наредба за обмена на документи в администрацията (ДВ 48/2008)
Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите
и електронните административни услуги (ДВ 5/2017)
Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
(ДВ 49/2012)
Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители (ДВ 6/2004)
Наредба за работното време, почивките и отпуските (ДВ 6/1987)
Наредба за служебното положение на държавните служители (ДВ 23/2000)
Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж (ДВ 102/1993)
Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите (ДВ
48/2008)
Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в
държавната администрация (ДВ 49/2012)
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ДВ 28/2016)

