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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящата Политика за оповестяване на информация в „Съобщително 

строителство и възстановяване“ ЕАД е изготвена на основание чл. 63, ал.1 от Правилника 

за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), съобразена е и се прилага в 

съответствие с действащите в Република България нормативни изисквания, включително и 

със Закона за публични предприятия (ЗПП), Закон за счетоводство (ЗС), Закон за 

независимия финансов одит (ЗНФО), Търговския закон (ТЗ) и подзаконовите актове за 

прилагането им. 

 

II. ЦЕЛ И ПРИНЦИПИ 

Целта на политиката за оповестяване е ясно и точно да се представи информацията 

на дружеството и неговата дейност. 

При оповестяване на информацията „Съобщително строителство и възстановяване“ 

ЕАД (ССВ ЕАД/Дружеството) се ръководи от следните принципи: 

- Законност 

- Достъпност 

- Равнопоставеност 

- Точност 

- Регулярност и т.н. 

„Съобщително строителство и възстановяване“ ЕАД оповестява съществена 

информация, независимо от нейния характер, при спазване на принципа на равнопоставено 

третиране на адресатите. 

Чл.1. На публично оповестяване от страна на „Съобщително строителство и 

възстановяване“ ЕАД (ССВ ЕАД/Дружеството) подлежи следната информация: 

- Годишни и междинни финансови отчети и документи към тях съгласно Закона за 

счетоводството и Търговския закон; 

- Информация за дружеството – координати за връзка, история, обща търговска 

информация; 

- Сертификационни документи за прилагани стандарти и услуги; 

- Регистър на декларации, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ); 

- Изискуеми данни, съгласно Закона за достъп до обществена информация 

(ЗДОИ); 

- Изискуеми за публикуване данни в Търговския регистър (ТР) към Агенцията по 

вписванията при Министерство на правосъдието; 

- Изискуема информация от Комисия за регулиране на съобщенията (КРС); 

- Изискуема информация от Министерство на транспорта и съобщенията (МТС); 

- Изискуема информация от Агенция за публични предприятия и контрол 

(АППК); 

- Друга информация, съгласно нормативните изисквания. 
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Чл.2. Не подлежи на публично оповестяване от страна на ССВ ЕАД следната 

информация: 

- Информация свързана с търговски договори, по които ССВ ЕАД е страна или 

очаква да стане такава; 

- Класифицирана информация или подготвяна да стане такава; 

- Информация за лични данни, съгласно приложимите нормативни актове относно 

защитата на личните данни; 

- Друга информация, обвързана нормативно с рестрикции на публичното й 

оповестяване. 

Чл.3. Подлежащата на публично оповестяване информация се публикува в 

следните срокове: 

- Финансово-счетоводна информация – в определените срокове в Закона за 

счетоводството и регламентиращите нормативи на Министерство на финансите и 

Националната агенция по приходите; 

- Сертификационни документи за прилагани стандарти и услуги – в едномесечен 

срок от сертификацията или конкретен такъв, определен от сертифициращата 

страна; 

- Регистър на декларации по ЗПКОНПИ – ежегодно и в едномесечните срокове, 

посочени в ЗПКОНПИ; 

- Изискуеми данни, съгласно ЗДОИ – в определените от закона срокове; 

- Изискуеми за публикуване данни в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията при Министерство на правосъдието (ТР) – в определените от 

издадените от Министерство на правосъдието нормативни актове срокове; 

- Изискуема информация от Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) – на 

годишна база, съгласно определените от КРС срокове; 

- Изискуема за публикуване информация на електронната страница на Агенцията 

за публичните предприятия и контрол – в определените от Правилника за 

прилагане на Закона за публични предприятия срокове. 

- Изискуема информация от МТС – в определените от МТС срокове. 

Чл. 4. Процедури за осигуряване на качеството на информацията: 
Качеството на информацията се осигурява чрез четиристепенна система за 

изготвяне, проверка и публикуване на информацията, съдържаща: 

- на първо ниво – изготвящ информацията на ниво отдел;  

- на второ ниво – проверяващ качеството на информацията на ниво дирекция; 

- на трето ниво – одобряващ качеството на информацията изпълнителен директор; 

- на четвърто ниво – сверяващ качеството на проверената информация – отговорен 

за нейното публикуване. 

 

Чл. 5. Процедури за оценка на съответствието на информацията, която трябва 

да бъде оповестена, с изискванията на нормативните актове: 
- При финансово-счетоводната информация – оценката на съответствието се 

осъществява от директор дирекция „Финансово – административна дейност“ 
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(ФАД) в Централно Управление (ЦУ) на ССВ ЕАД, който проверява 

съответствието на изготвената информация, след което я предава за одобрение от 

изпълнителния директор и в  последствие на отговорния за нейното публикуване 

или я връща за преработка на изготвилия информацията; 

- При сертификационните документи – оценката се осъществява от ръководител 

направление „Деловодство, архив и поддръжка“ (ДАП) в дирекция ФАД в ЦУ на 

ССВ ЕАД или ръководителя на Орган за контрол от вид С при ССВ ЕАД или 

Отговорник по качеството, след което се предава за одобрение от изпълнителния 

директор и в последствие на отговорния за нейното публикуване  или се връща 

за преработка на изготвилия информацията; 

- При декларации по ЗПКОНПИ - оценката се осъществява от постоянно 

действащата комисия за приемане и проверка на декларации по ЗПКОНПИ в ЦУ 

на ССВ ЕАД, след което се предава за одобрение от изпълнителния директор и в  

последствие на отговорния за нейното публикуване или се връща за преработка 

на изготвилия информацията; 

- При данните по ЗДОИ - оценката се осъществява от директор дирекция ФАД в 

ЦУ на ССВ ЕАД, след което се съгласува с МТС и се предава на отговорния за 

нейното публикуване или се връща за преработка на изготвилия информацията; 

- При данните за публикуване в ТР - оценката се осъществява от директор 

дирекция ФАД в ЦУ на ССВ ЕАД, след което се предава за одобрение от 

изпълнителния директор и в  последствие на отговорния за нейното публикуване 

или се връща за преработка на изготвилия информацията; 

- При информацията за КРС - оценката се осъществява от директор дирекция 

ЕЕСМ, директор дирекция ФАД и директор дирекция Строителство в ЦУ на 

ССВ ЕАД и се предава за одобрение от изпълнителния директор и в последствие 

на отговорния за нейното публикуване или се връща за преработка на изготвилия 

информацията; 

- При информация за АППК - оценката се осъществява от директор дирекция 

ФАД, след което се предава за одобрение от изпълнителния директор и в 

последствие на отговорния за нейното публикуване или се връща за преработка 

на изготвилия информацията; 

- При информацията за МТС - оценката се осъществява от директор дирекция 

ФАД или директор дирекция Строителство в ЦУ на ССВ ЕАД и се предава за 

одобрение от изпълнителния директор и в последствие на отговорния за нейното 

публикуване или се връща за преработка на изготвилия информацията. 

Чл. 6. Процедура и честота на проверка и актуализиране на разкритата 

информация: 

- Честотата на проверка и актуализиране на разкритата информация се извършва 

при всяко последващо публикуване на съответната информация или по-често 

при нормативни изисквания за това; 

- Процедурата на проверка и актуализиране се осъществява от осигуряващия 

качеството на информацията на второ ниво, който извършва съответната 

проверка и актуализиране при необходимост, по време на проверката на 

качеството на последващата за публикуване информация. 
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Чл. 7.  Лица, отговорни за публикуване на информация в ССВ ЕАД: 

- За финансови отчети и документи към тях – директор дирекция ФАД в ЦУ на 

ССВ ЕАД; 

- Сертификационни документи за прилагани стандарти и услуги - ръководител 

направление „Деловодство, архив и поддръжка“ в ЦУ на ССВ ЕАД и 

Ръководител на Орган за контрол от вид С при ССВ ЕАД или Отговорник по 

качество; 

- Регистър на декларации, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) – ръководител 

направление „Деловодство, архив и поддръжка“ в ЦУ на ССВ ЕАД; 

- Изискуеми данни, съгласно Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) 

– определено от директор дирекция ФАД или директор дирекция „Строителство“ 

в ЦУ на ССВ ЕАД лице; 

- Изискуеми за публикуване данни в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията при Министерство на правосъдието – директор дирекция ФАД в ЦУ 

на ССВ ЕАД; 

- Изискуема информация от Комисия за регулиране на съобщенията – 

Ръководител направление „Север“, Дирекция ЕЕСМ; 

- Изискуема информация от Министерство на транспорта и съобщенията (МТС) - 

определено от директор дирекция ФАД или директор дирекция „Строителство в 

ЦУ на ССВ ЕАД лице; 

- Изискуема информация от Агенция за публични предприятия и контрол – 

директор дирекция ФАД в ЦУ на ССВ ЕАД; 

- Информация на електронната страница на дружеството – Ръководител 

направление „Сигурност и ИКТ“, дирекция ФАД в ЦУ на ССВ ЕАД. 

Описаните отговорни длъжностни лица могат да бъдат заменяни с решение на 

Изпълнителния директор на ССВ ЕАД, както и могат да бъдат замествани по време на 

отпуск или заболяване. 

 

Чл. 8. Настоящата политика влиза в сила, считано от 14.09.2022 г., съгласно 

Решение на Съвета на директорите на ССВ ЕАД по Протокол 20-2022 от 14.09.2022 г. 

Изменения и допълнения на Правилата се извършват по редна на тяхното приемане, с 

одобрение на Съвета на директорите на ССВ ЕАД. 

 


