ПРОЕКТ
„Редизайн на АИС в МП и ВРБ с цел преминаване към използване и обмен само
на електронни документи и електронно съдържание в сектора от органите на
изпълнителната власт. Обучение на служителите за работа с АИС и електронни
документи.“, Договор № BG05SFOP001-3.001-0009-C01/19.07.2017 г. за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро
управление“, чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз
Изпълнението на Дейност 2 от горецитирания Проект приключи на 03.04.2019 г.
успешно и в срок, като в резултат на изпълнението са реализирани всички
предварително планирани под-дейности, предмет на договорените отношения между
Министерство на правосъдието (МП) и фирма „АБАТИ“ АД, Изпълнител по договор с
рег. № 93-00-275/ 03.08.2018 г. с предмет: „Надграждане на АИС, на органите на
изпълнителната власт в сектор „Правосъдие“, с цел преминаване само към електронен
документооборот и предоставяне на възможности на гражданите, бизнеса и външни
структури за заявяване и предоставяне на електронни административни услуги и обмен
на електронни документи“.
Изпълнението на Дейност 2 от Проекта премина съгласно предварително
съгласуван и одобрен план-график, както следва:
 Редизайн и надграждане на АИС
При изпълнението на тази под-дейност екипът на „АБАТИ“ АД извърши
редизайн и надгради АИС „Централен регистър на юридическите лица с нестопанска
цел“ (ЦРЮЛНЦ) до единна деловодна система.
Редизайнът и надграждането на АИС ЦРЮЛНЦ се извърши с цел преминаване
към електронен документооборот и предоставяне на възможност на гражданите,
бизнеса и външни структури за заявяване и предоставяне на електронни
административни услуги. Надградената АИС е внедрена и ще бъде използвана за
електронен обмен на данни между МП и второстепенните разпоредители с бюджет
(ВРБ) към министъра на правосъдието, за междуведомствен документооборот, както и
от гражданите и бизнеса за заявяване на електронни административни услуги.
Системата позволява на потребителите да преминат безпроблемно от хартиен
документооборот към работа изцяло с електронни документи. АИС изпълнява всички
изисквания към системите за електронен документооборот, определени в чл. 34 от
НОИИСРЕАУ.
Чрез редизайна и надграждането на АИС е осигурено изпълнението на всички
изисквания на електронното управление на Р. България.
Редизайнът и надграждането на АИС са извършени съобразно разработената
Детайлна техническа спецификация (ДТС) с описание на архитектурата на АИС,
технологичните средства и методи за реализиране на функционалностите на системата.
Надградената АИС е изцяло уеб базирана и е проектирана така, че в бъдеще да
могат да се разработват и добавят лесно електронни административни услуги на
принципа „едно гише“, автоматично създаване, приемане, регистриране, разпределение
и движение на входящи документи за електронни услуги, както и издаване на изходящи
документи за електронни услуги. Надградената АИС е реализирана на базата на една
платформа, която ще е децентрализирана с възможност за обмен на данни между МП,
ВРБ и техните териториални поделения през единния технически протокол https://egov.bg/bg/119 (средата на ДАЕУ). АИС е организирана и поддържана от съответната

структура с две нива на администриране: централно – в Министерство на правосъдието
(МП) и локално във всяка от структурите.
Надградената АИС отговаря на изискванията на европейския регламент за
защита на личните данни – GDPR..
В периода на изпълнението на етап „Разработване на софтуерно решение“
екипът на „АБАТИ“ АД разработи и достави със свои сили и средства и с технически
характеристики и в състояние годно за провеждане на проверка на функционалността
им и ги внедри в системите/устройствата на МП в срока по алинея 4.2 от Договор № 9300-275/03.08.2018 г. Софтуерните продукти се считат за изработени в степен годна за
проверка на функционалността и в съответствие на техническата спецификация на МП
и техническото предложение на „АБАТИ“ АД.
Успешното преминаване на планираното приемателно тестване на
разработените функционалности е извършено съгласно предварително съгласуван и
одобрен план, съдържащ детайлни тестови сценарии.
Изходния (сорс) код на разработената АИС е предаден на МП на CD/DVD
носител, след успешното внедряване на АИС в реална работна среда на сървър на МП.
При реализацията на софтуерното решение и съгласно дефинираните изисквания
по Договор № 93-00-275/03.08.2018 г., са разработени Ръководство на администратора
и Ръководство на потребителя на АИС. Ръководство на потребителя е предоставено и
за свободно разпространение на електронен носител (pdf файл), чрез надградената АИС
на всички потребители на системата. Изпълнителя на дейност 2 от Проекта предаде и
детайлно описание на базата данни.
В обхвата на Проекта са проведени обучителни семинари, в резултат на които са
обучени 7 (седем) администратори и 372 (триста седемдесет и два) ключови
потребителя, с роля на обучители, от МП и ВРБ за работа с АИС и електронни
документи са както следва:
 МП – 198 служители за работа с АИС и 3 администратори на централната
компонента на АИС;
 Главна дирекция „Охрана“ – 43 служители за работа с АИС и 1
администратор на централната компонента на АИС;
 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – 117 служители за работа с
АИС и 2 администратори на централната компонента на АИС;
 Национално бюро за правна помощ – 1 служител за работа с АИС;
 Агенция по вписванията – 8 служители за работа с АИС и 1 администратор на
централната компонента на АИС;
 Централен регистър на особените залози – 5 служители за работа с АИС.
Екипът на фирма „АБАТИ“ АД разработи и предаде на МП образец на
Вътрешни правила за електронен документооборот в МП и ВРБ и предоставяне на
електронни административни услуги. Предстои тяхното утвърждаване от министъра на
правосъдието.
 Реализиране на административни услуги по електронен път
В обхвата на реализацията фирма „АБАТИ“ АД разработи портално приложение
предоставящо 4 (четири) административни услуги като ЕАУ:
 Предоставяне на достъп до обществена информация;

 Издаване на удостоверения за осигурителен доход (УП 2);
 Издаване на удостоверения за осигурителен стаж (УП 3);
 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход
(УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ;
АИС предоставя функционалност, позволяваща заявяване по електронен път на
административни услуги, проверка по електронен път на статуса на заявената услуга и
получаване на резултата в електронна форма. Дистанционна проверка за статуса на
заявена услуга може да се извършва както за електронно заявени услуги, така и за
услуги заявени на хартия. АИС може да осигури на заявителя по сигурен начин
дистанционен достъп за преглед до електронните документи в официалния раздел на
преписката. АИС осигурява механизъм за информиране на заявителя и възможност за
отстраняване на нередовност по заявена услуга по електронен път. Когато ЕАУ изисква
заплащане на такса, АИС осигурява възможност за заплащане по електронен път, чрез
интеграция с Единната входна точка за електронни разплащания в държавната и
местната администрация, поддържан от председателя на Държавна агенция
„Електронно управление“.
 Изграждане на интерфейси за връзка на надградената АИС с
деловодните модули на две специализирани информационни системи
Разработени са два интерфейса към деловодните модули на специализирани
информационни системи в МП – АИС „Регистър на акредитираните организации за
посредничество при международно осиновяване“ и Единен регистър на медиаторите,
като при бъдеща технологична възможност да бъдат свързани и да работят в
продукционна среда.
Интеграцията е реализирана чрез стандартен интеграционен слой. Интеграцията
предоставя възможност на потребителите на двете системи да използват
функционалностите на АИС при реализирането на административните процеси.
След успешно извършените дейности в рамките на Проекта може да се направи
категоричен извод, че са постигнати целите, заложени в проектното предложение,
както и че служителите на МП и ВРБ са добре запознати с изготвените в неговите
рамки документи и реализирани софтуерни разработки.

