Проект „Разработване и внедряване на електронна информационна система
„Национален регистър на запорите““
Информация за извършените дейности към 01.04.2018 г.
за напредъка 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“
В рамките на тази дейност е планирано извършване на анализ на съществуващите практики,
свързани със запори върху движими вещи, средства за електронна публична продан и
информационни системи, които ги обслужват. Анализът разглежда нормативната уредба и
проблематиката при налагане на запори и електронна публична продан и използваните
информационни системи и регистри в държавите Литва, Латвия, Естония, Унгария и Казахстан.
Вследствие на анализа се изготвя доклад с препоръки за необходимите промени в нормативната
уредба, както и проекти за изменение и допълнение на законови и подзаконови нормативни
актове. Докладът трябва да съдържа и препоръки за функционалности, които да се предоставят от
информационна система Национален регистър на запорите и модул за електронна публична
продан. На база на анализа се разработва Техническата спецификация и тръжната документация за
изпълнението на Дейност 2 на проекта. Анализът, докладът, както и Техническата спецификация
са насочени към:
- Преминаване към напълно централизирана информационна система и база данни но повод на
запорирани вещи;
- Преминаване към електронен обмен на данни във връзка с предоставяне на информация мевду
правоимащите органи и лица, свързана със запорирани вещи;
- Реализиране на електронни услуги за автоматизиран достъп до Националния регистър на
запорите;
- Предоставяне на електронни форми за описание на запорирани вещи и достъп до информация
до бази данни и регистри, за предоставяне в реално време на актуална информация за описание на
запорираната вещ и всички свързани със запора елементи, които обуславят налагането му;
- Гарантиране не само на момента на изненада при налагане на запор (вписване на
обстоятелства в реално време в регистъра и информацията е достъпна 24/7), но и предотвратяване
на възможността за разпореждане с вещта, поради идентифицирането й като запорирана в момента
на предприетото действие от правоимащия орган;
- Предоставяне на възможност за уведомяване в реално време по електронен път на
заинтересованите страни, при налагане, промяна на обстоятелствата по повод на запор;
- Предоставяне на възможност за уведомяване на правоимащи органи и лица при вдигане на
запор, с цел предприемане на съответните действия по компетентност.
За изпълнение на дейността е проведена процедура по Закона за обществени поръчки и
сключен договор № 93-00-409 от 21.12.2017 г. с фирма „Риал Системс“ ООД.
В изпълнение на договорените дейности са проведени множество срещи между екипа на
изпълнителя по договора и екипа на проекта и са обсъждани изготвените проекти на документи
(писма до заинтересоване институции, извършени прегледи на нормативни документи, анализи,
доклади, техническо задание и др.)

В резултат на извършените дейности, „Риал Системс“ ООД е предоставил Окончателен
доклад със следните приложения:
1. Приложение 1: Анализ на съществуващите практики и нормативната база, свързани със
запори върху движими вещи и електронна публична продан и информационните
системи, които ги обслужват;
2. Приложение 2: Доклад с препоръки за необходимите промени в нормативната уредба и
функционалности, които да се предоставят от информационна система Национален
регистър на запорите и система за електронна публична продан;
3. Приложение 3: Техническо задание за обществена поръчка с предмет: „Разработване и
пускане в експлоатация на информационна система „Национален регистър на запорите“,
включваща модул за електронна публична продан“;
4. Приложение 4: Документация за обществена поръчка чрез открита процедура с
предмет: „Разработване и пускане в експлоатация на информационна система
обслужваща „Национален регистър на запорите“, включваща модул за електронна
публична продан“.

