Проект „Разработване и внедряване на електронна информационна система
„Национален регистър на запорите“
Информация за извършените дейности към 30.07.2018 г. по изпълнение на:
Дейност 1 „Анализ на нормативна база и съществуващите практики,
свързани със запори върху движими вещи и електронна публична продан и
информационни системи, които ги обслужват. Изготвяне на проекти за изменение
и допълнение на законови и подзаконови нормативни актове, препоръки за
необходимите функционалности и технологични процеси, и изготвяне на
техническа спецификация и тръжна документация по Дейност 2“
и
Дейност 2 „Разработване и пускане в експлоатация на информационна
система, обслужваща национален регистър на запорите, включваща модул
електронна публична продан.“
След подписване на окончателен приемо-предавателен протокол по сключения
Договор № 93-00-409/21.12.2017г. между „Риал Системс“ ООД и Министерство на
правосъдието за изпълнение на Дейност 1 по проекта „Анализ на нормативна база и
съществуващите практики, свързани със запори върху движими вещи и електронна публична
продан и информационни системи, които ги обслужват. Изготвяне на проекти за изменение и
допълнение на законови и подзаконови нормативни актове, препоръки за необходимите
функционалности и технологични процеси, и изготвяне на техническа спецификация и тръжна
документация по Дейност 2“, е извършено плащане на договорената сума в размер на 29 796,00

лв. с ДДС.
Предприети са мерки и е подготвен пакет от документи за верификация на
направения разход от Управляващия орган на Оперативна програма „Добро
управление“.
С приключването на Дейност 1 е получена Техническа спецификация, одобрена
от Държавна агенция „Електронно управление“ и тръжна документация за стартиране
на процедура за възлагане на обществена поръчка по Дейност 2 от проекта. На
29.05.2018 г., с Решение № ЛС-07-124/29.05.2018г. е открита процедура по ЗОП с
предмет „Разработване и пускане в експлоатация на информационна система,
обслужваща национален регистър на запорите, включваща модул електронна публична
продан“. Обявлението е публикувано в „профил на купувача“ на интернет страницата на
МП на 31.05.2018г.
В документацията за участие в процедурата е предвидено избраният изпълнител
по реда на ЗОП да изпълни следните дейности:
ДЕЙНОСТ 1: Разработване на информационна система „Национален регистър на
запорите“, включващ модул за електронна публична продан.
ДЕЙНОСТ 2: Разработване на четири електронни услуги – три електронни
административни услуги и електронна публична продан.
ДЕЙНОСТ 3: Изграждане на минимум 3 (три) броя интерфейси за връзка системасистема с информационни системи и регистри за автоматичен обмен.
ДЕЙНОСТ 4: Обучение на 3 броя администратори от МП и 30 броя служители на
структурите, които ще оперират със системата (кантори/офиси на ДСИ/ЧСИ/синдици).

Очакваните резултати от изпълнението на поръчката са следните :
 Изготвен системен проект за разработване на информационна система
„Национален регистър на запорите“, включващ модул за електронна
публична продан.
 Разработена, тествана и внедрена АИС „Национален регистър на
запорите“ с включен модул за електронна публична продан, отговаряща
на изискванията на електронното управление на Р. България;
 Мигрирани данните от индивидуално поддържаните регистри на
съдебните изпълнители за наложени запори;
 Реализирани минимум 3 (три) броя интерфейси за връзка система-система
с информационни системи и регистри за автоматичен обмен;
 Разработени четири електронни услуги – три електронни
административни услуги и електронна публична продан:
- електронно първо уведомяване на наложен запор – съдържащо
информация за наложения запор (в полза на кого е наложен, кога е
наложен, делото/бъдещия иск, по които е наложен, кой е длъжникът,
къде се намира имуществото, ако е в съдебно изпълнение, кой е
съдебният изпълнител, ако е в производство по несъстоятелност – кой
е синдикът, кой е неплатежоспособният и т.н.).
- електронно удостоверение за наличие на запор върху имущество
(справка за наличие на запорирано имущество на лица) – справките
ще се заявяват от правоимащите органи и лица, с цел доказване на
статуса на имуществото и идентифициране на собственика му и ще са
достъпни за правоимащите органи и лица чрез оторизирания им
достъп;
- електронно уведомяване – при последваща промяна на състоянието на
наложения запор върху вещ, съдържащо информация за наложения
запор (в полза на кого е наложен, кога е наложен, делото/бъдещия иск,
по който е наложен, кой е длъжникът, къде се намира вещта, ако е в
съдебно изпълнение – кой е съдебният изпълнител, ако е в
производство по несъстоятелност – кой е синдикът, кой е
неплатежоспособният и т.н.)
- електронна публична продан – включваща всички възможности за
включване в процедурата по наддаване при електронна публична
продан на определена запорирана вещ, независимо на какъв етап
приключи тя.
 Обучени на 3 броя администратори от МП и 30 броя служители на
структурите, които ще оперират със системата (кантори/офиси на
ДСИ/ЧСИ/синдици);
 Разработени ръководство за администриране и правилник за ползване на
системата;
В определения срок - 19.07.2018 г., оферти за участие в процедурата са подадени
от 7 фирми. Със Заповед ЛС-07-204/20.07.2018г. е назначена комисия, която да разгледа
и оцени по реда на чл. 104 от ЗОП и чл. 53 и сл. от ППЗОП постъпилите оферти.
На 20.07.2018г. се състоя първото публично заседание на комисията. Срокът за
приключване на работата на комисията е 30 дни.

