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Актуален списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в 

интернет в сферата на дейност на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2020 г. 

 

̶ Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ - формат pdf. 

̶ Организационната структура на Агенция „Пътна инфраструктура“ и 

специализираните звена - органограми - формат pdf. 

̶ Състав на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ - формат pdf. 

̶ История на българската пътна администрация - формат html. 

̶ Заповеди за въвеждане на временни организации за движение по републиканската 

пътна мрежа - формат pdf. 

̶ Заповеди за сключване на договори за наем – формат pdf. 

̶ Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската 

пътна мрежа – формат pdf. 

̶ Вътрешни правила, свързани с дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“ - 

формат pdf. 

̶ Правила за администриране на информацията, представляваща служебна тайна - 

формат pdf. 

̶ Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна 

тайна - формат pdf. 

̶ Харта на клиента - формат pdf. 

̶ Вътрешни указания по прилагане на Наредбата за специално ползване на пътищата 

- формат pdf. 

̶ Стратегия за управление на риска на АПИ (2020-2022) - формат pdf. 

̶ Методология за оценка на риска на установените критични инфраструктури и 

обектите им - формат pdf. 

̶ Правила за установяване на критичните инфраструктури и обектите им на 

територията на Република България, попадащи в управлението на АПИ- формат 

pdf. 

̶ Процедура за възстановяване на недължимо внесени такси по чл. 10 от Закона за 

пътищата - формат pdf. 



̶ Данни за трафика от автоматичните устройства за записване на пътния трафик - 

формат pdf. 

̶ ГИС-базиран електронен регистър на рекламните съоръжения по републиканската 

пътна мрежа - формат html; 

̶ ГИС-базиран електронен регистър на търговските крайпътни обекти по 

републиканската пътна мрежа - формат html; 

̶ Регистър на лицата и фирмите, извършващи пътна помощ - формат excel; 

̶ Регистър на действащите договори за поддържане на републиканската пътна мрежа 

- формат pdf. 

̶ Линк към Интерактивна карта на Зелените коридори, преминаващи по 

републиканската пътна мрежа 

̶ Наименованието, електронната поща и телефонът на звеното, отговарящо за 

приемането на заявления за достъп до обществена информация - формат html. 

̶ Условия за доставчици на услуги - формат pdf. 

̶ Процедури - формат pdf. 

̶ Препратка към регистри 

̶ Политика за защита на личните данни - формат html. 

̶ Бюджет 2018 на Агенция „Пътна инфраструктура“ - формат pdf. 

̶ Информация за провеждани обществени поръчки - формат pdf; формат html. 

̶ Проекти на нормативни актове - формат pdf; формат doc. 

̶ Вътрешни правила на Агенция „Пътна инфраструктура“ за предоставяне на достъп 

до обществена информация - формат pdf; 

̶ Ред за достъп до публичните регистри, поддържани от АПИ – формат pdf. 

̶ Годишен отчет за предоставения достъп до обществена информация в АПИ - 

формат pdf. 

̶ Обявления за конкурси за държавни служители - формат html. 

̶ Информация, подлежаща на публикуване по Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - формат pdf; 

формат doc. 

̶ Актуална пътна обстановка - формат html. 

̶ Бюлетин пътна обстановка - формат html. 

̶ Информация за закупуването на новите e-винетки - формат html; формат jpg. 

̶ Пощенски и електронен адрес за изпращане на сигнали за нередности и телефонен 

номер за подаване на сигнали - формат html. 



̶ Наименование на административните услуги, предоставяни от Агенция „Пътна 

инфраструктура“, и уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите - 

формат html. 

̶ Информация за административни звена, в които се подават документите и се 

получава информация за хода на преписката по заявена административна услуга - 

формат html. 

̶ Уведомления за инвестиционни намерения - формат pdf. 

̶ Уведомления по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда - формат pdf. 

̶ Информация за изпълнението на инвестиционните програми на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ - формат pdf; формат html; формат jpg. 

̶ План за действие към актуализирана стратегическа карта за шум на 1 122,606 км 

пътни участъци в република България, през които преминават над 3 милиона 

моторни превозни средства годишно - формат jpg;  

̶ Актуализирана стратегическа карта за шум (СКШ) на 1122,606 км пътни участъци 

в Република България с трафик над 3 млн. МПС годишно - формат pdf. 

̶ Карти - формат jpg;  

 

Информацията е публикувана както следва: 

На сайта на АПИ: www.api.bg, секция „Нормативна база“: 

 Раздел „Правилници “ 

̶ Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ 

 Раздел „Заповеди“ 

̶ Заповеди за въвеждане на временни организации за движение по републиканската 

пътна мрежа. 

̶ Заповеди за сключване на договори за наем 

 Раздел „Тарифа за таксите“ 

̶ Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската 

пътна мрежа 

 Раздел „Вътрешни правила“ 

̶ Вътрешни правила, свързани с дейността на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ 

̶ Правила за администриране на информацията, представляваща служебна 

тайна. 

http://www.api.bg/


̶ Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като 

служебна тайна. 

̶ Харта на клиента. 

̶ Вътрешни указания по прилагане на Наредбата за специално ползване на 

пътищата. 

 Раздел „Бюджет“ 

̶ Бюджет на Агенция „Пътна инфраструктура“. 

 Раздел „Проекти на нормативни актове“ 

̶ Проекти на нормативни актове. 

 Раздел „Достъп до обществена информация“ 

̶ Вътрешни правила на Агенция „Пътна инфраструктура“ за предоставяне на 

достъп до обществена информация. 

̶ Ред за достъп до публичните регистри, поддържани от АПИ 

̶ Годишен отчет за предоставения достъп до обществена информация в АПИ 

 Раздел „Документи“ 

̶ Уведомления за инвестиционни намерения. 

̶ Уведомления по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда. 

̶ Данни за трафика от автоматичните устройства за записване на пътния 

трафик 

̶ Актуализирана стратегическа карта за шум (СКШ) на 1122,606 км пътни 

участъци в Република България с трафик над 3 млн. МПС годишно. 

̶ План за действие към актуализирана стратегическа карта за шум на 1 

122,606 км пътни участъци в република България, през които преминават 

над 3 милиона моторни превозни средства годишно 

 Раздел „Инструкции и приложения“: 

̶ Стратегия за управление на риска на АПИ (2020-2022) 

̶ Методология за оценка на риска на установените критични инфраструктури 

и обектите им 

̶ Правила за установяване на критичните инфраструктури и обектите им на 

територията на Република България, попадащи в управлението на АПИ 

̶ Процедура за възстановяване на недължимо внесени такси по чл. 10 от 

Закона за пътищата 

 

На сайта на АПИ: www.api.bg, секция „За нас“:  

http://www.api.bg/


̶ Организационната структура на Агенция „Пътна инфраструктура“ и 

специализираните звена - органограми. 

̶ Състав на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. 

̶ История на българската пътна администрация. 

 

Начална страница на сайта на АПИ: 

̶ Наименованието, електронната поща и телефонът на звеното, отговарящо за 

приемането на заявления за достъп до обществена информация. 

 

На сайта на АПИ: www.api.bg, секция „БГ ТОЛ“ 

̶ Условия за доставчици на услуги 

̶ Процедури 

̶ Препратка към регистри 

 

На сайта на АПИ: www.api.bg, секция „Защита на личните данни“: 

̶ Политика за защита на личните данни. 

 

На сайта на АПИ: www.api.bg, секция „Профил на купувача“ 

̶ Информация за провеждани обществени поръчки. 

 

На сайта на АПИ: www.api.bg, секция „Кариери“ 

̶ Обявления за конкурси за държавни служители. 

 

На сайта на АПИ: www.api.bg, секция „Антикорупция“ 

̶ Информация, подлежаща на публикуване по Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

 

На сайта на АПИ: www.api.bg, секция „Актуална пътна обстановка“ и „Бюлетин пътна 

обстановка“ 

̶ Актуална пътна обстановка. 

̶ Бюлетин пътна обстановка. 

 

На сайта на АПИ: www.api.bg, секция „Е-винетки“ 

̶ Информация за закупуването на новите e-винетки. 

 

http://www.api.bg/
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На сайта на АПИ: www.api.bg, секция „Предложения и сигнали“: 

̶ Пощенски и електронен адрес за изпращане на предложения и сигнали, 

включително сигнали за нарушения, свързани с предоставяните от Агенция „Пътна 

инфраструктура" административни услуги 

 

На сайта на АПИ: www.api.bg, секция „Сигнали за проекти на ЕС“: 

̶ Пощенски и електронен адрес за изпращане на сигнали за нередности и телефонен 

номер за подаване на сигнали. 

 

На сайта на АПИ: www.api.bg, секция „Административни услуги“: 

̶ Наименование на административните услуги, предоставяни от Агенция 

„Пътна инфраструктура“, и уникален идентификатор съгласно регистъра на 

услугите.  

̶ Информация за административни звена, в които се подават документите и се 

получава информация за хода на преписката по заявена административна 

услуга. 

 

На сайта на АПИ: www.api.bg, секция „Програми“: 

̶ Информация за изпълнението на инвестиционните програми на Агенция 

„Пътна инфраструктура“. 

 

На сайта на АПИ: www.api.bg, секция „Карти“: 

̶ Карти 

 

На сайта на АПИ: www.api.bg, секция „Пътни такси и разрешителни“: 

̶ Регистър на лицата и фирмите, извършващи пътна помощ 

 

На сайта на АПИ: www.api.bg, секция „Поддържане на пътната мрежа“: 

̶ Регистър на действащите договори за поддържане на РПМ 

 

На сайта на АПИ: www.api.bg, секция „Зелени коридори“: 

̶ Линк към Интерактивна карта на Зелените коридори, преминаващи по 

републиканската пътна мрежа 

 

На електронен адрес: https://spp.api.bg/EsriBg.API.Public.Register/  
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̶ ГИС-базиран електронен регистър на рекламните съоръжения по 

републиканската пътна мрежа; 

̶ ГИС-базиран електронен регистър на търговските крайпътни обекти по 

републиканската пътна мрежа 

 


