Напредък по изпълнение на дейност 2 и
дейност 3 по проект „Изграждане на
достъпна за гражданите и бизнеса
интегрирана информационна система на НАП
в съответствие с принципите на
електронното управление”

Проект: „Изграждане на
достъпна за гражданите и
бизнеса интегрирана
информационна система на НАП
в съответствие с принципите на
електронното управление“
Договор № А11-31-9/16.02.2012г.
за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
по ОПАК

Дейност 2: Анализ на състоянието на
информационните системи на НАП и
електронните административни услуги,
предоставяни
от
Агенцията,
за
съответствие
с
принципите
за
интегрираност и оперативна съвместимост.
Изпълнение на Поддейност 1:
Идентифициране
на
изискванията
на
нормативната уредба и други стратегически
документи в областта на оперативната
съвместимост и за административното
обслужване.
Дейността приключи съгласно проектния план.
Представен и приет е резултатът от
изпълнението на поддейност 1 към дейност 2.

Изпълнение на Поддейност 2:
Идентифициране и анализ на съществуващите
и планираните информационни системи и
електронни услуги в НАП, както и на тези в
процес на реализация, попадащи в обхвата на
изискванията за оперативна съвместимост.
Дейността приключи съгласно проектния план.
Представен и приет е резултатът от
изпълнението на поддейност 2 към дейност 2.
Изпълнение на Поддейност 3:
Изготвяне на цялостен подход и концепция за
прилагане на принципите на оперативната
съвместимост в НАП.
Дейността приключи по график, съгласно
проектния план. Представен и е приет
резултатът от изпълнението - подход и
концепция за прилагане на принципите на
оперативната съвместимост в НАП.
Изпълнение на Поддейност 4:
Изготвяне на концепция и подход за развитие
на приложната, технологична и хардуерна
платформа в НАП.
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Дейността приключи по график, съгласно
проектния план.
Изготвени са концепция и подход за
развитие на приложната, технологична и
хардуерна платформа в НАП за следващия пет
годишен период;
Представен и приет е резултатът от
изпълнението на поддейност 4 към дейност 2 концепция и подход за развитие на
приложната, технологична и хардуерна
платформа в НАП.

Изпълнение на Поддейност 6:
Съпътстващо обучение на служителите в НАП
за изискванията и принципите за оперативна
съвместимост и добри практики.
Организирано и проведено е съпътстващо
обучение.

Изпълнение на Поддейност 5:
Актуализиране и развитие на ИТ стратегията
на НАП
Дейността приключи в съответствие с
проектния план.
Изготвени са актуализирани ИТ Стратегия
и Пътна Карта на НАП;
Представен и приет е резултатът от
изпълнението на поддейност 5 към дейност 2 актуализирани ИТ Стратегия и Пътна Карта на
НАП.

Изпълнение на Поддейност 1:
Изготвяне на препоръки за оптимизиране на
използваните технологични формати и ред за
предоставяне на електронните услуги на НАП,
с оглед посрещане на изискванията за
оперативна съвместимост и за подобряване
обслужването на клиентите на Агенцията.
Дейността приключи съгласно проектния план.
Докладът с препоръки към технологичните
формати и процеси по предоставяне на
електронни услуги в НАП, като резултат от
дейност 3, поддейност 1, е приет.

Дейност 3: Подготовка за привеждане на
наличните
електронните
услуги
и
информационни
системи
на
НАП,
съобразно принципите за интегрираност и
оперативна съвместимост.

Изпълнение на Поддейност 2:
Изготвяне на задания за усъвършенстване на
електронните услуги на НАП с оглед
посрещане на изискванията за оперативна
съвместимост.
Дейността приключи по график, съгласно
проектния план.
- Анализирани са изискванията за:
• Предоставяне на публични услуги през
Единния портал за достъп до електронни
административни услуги;
• Предоставяне на публични услуги през
Портала за електронни услуги на НАП;
• Предоставяне на вътрешноадминистративни услуги през Единната среда за обмен на
електронни документи;
• Предоставяне и заявяване на достъп от/до
услуги на други администрации.
- Изготвен е анализът на изискванията за
служебно уведомяване.
- Изготвен е анализът на изискванията за
гарантирано и сигурно взаимодействие между
системите, включително всички технологични
аспекти.
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- Подготвени са задания за промяна на
софтуера за управление на приходите, на
информационните системи, предоставящи
електронни услуги в НАП и на информационна
система „Продажби“ и са приети като резултат
от дейност 3, поддейност 2.
Изпълнение на Поддейност 3:
Изготвяне
на
типово
задание
за
усъвършенстване
на
информационните
системи в НАП, попадащи в обхвата на
оперативната съвместимост, за посрещане на
изискванията за оперативна съвместимост
Дейността приключи по график, съгласно
проектния план.
- Изготвен е анализът на визията и
тенденциите за развитие на информационните
системи в национален мащаб;
- Изготвен е анализ на визията и тенденциите за развитие на информационните
системи в ЕС;
- Направена е съпоставка на текущото
състояние на информационните системи в
НАП спрямо регламентираното такова;

- Подготвено е типово задание за
усъвършенстване
на
информационните
системи в НАП, попадащи в обхвата на
оперативната съвместимост, за посрещане на
изискванията за оперативна съвместимост,
което е прието като резултат от дейност 3,
поддейност 3.
Изпълнение на Поддейност 4:
Удостоверяване на съответствието на
заданията
за
усъвършенстване
на
електронните услуги и информационните
системи на НАП с изискванията за оперативна
съвместимост и информационна сигурност,
съгласно изискванията на нормативната
уредба в областта.
Дейността стартира по график, съгласно
проектния план.
- Извършени са проверки по сценарии за
проверка на съответствието с изискванията за
оперативна съвместимост и информационна
сигурност на техническите спецификации за
усъвършенстване на Софтуера за управление
на приходите, на информационните системи

предоставящи електронни услуги в НАП и на
информационна
система
„Продажби“,
разработени по дейност 3, поддейност 2 и
поддейност 3;
- Попълнени са Приложения 14 към чл.102,
ал.2 от Наредбата за общите изисквания за
оперативна съвместимост и информационна
сигурност за четирите технически задания.
- Попълнени са справки-декларации за
съответствие с изискванията за оперативна
съвместимост и информационна сигурност на
„Задание (техническа спецификация) за
усъвършенстване на информационните системи
на НАП, с оглед посрещане на изискванията за
оперативна съвместимост и информационна
сигурност, чрез които се подават иницииращи
документи за електронни административни
услуги”.
- Подготвената документация е предоставена
за преглед и съгласуване и са в процес на
приемане.
Изпълнение на Поддейност 5:
Идентифициране на регистрите, електронните
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услуги и информационни обекти, които следва
да бъдат вписани в регистрите, във връзка с
изискванията на Закона за електронно
управление /ЗЕУ/
Дейността приключи в съответствие с графика,
заложен в проектния план.
- Извършен е анализ на регистрите,
електронните услуги и информационни обекти,
част от електронните услуги на НАП,
предоставяни чрез Портала за електронни
услуги на НАП;
- Идентифицирани са:
• системите,
предоставящи
електронни
административни услуги чрез канали,
различни от Портала за електронни услуги
на НАП;
• системите,
предоставящи
вътрешни
електронни административни услуги;
• регистрите и данните, използвани от
електронните услуги на НАП, които следва
да бъдат вписани в регистрите по ЗЕУ;
• информационните обекти, които следва да
бъдат вписани в регистрите по ЗЕУ;
• първичните и комплексните електрони

услуги, които следва да бъдат вписани в
регистрите по ЗЕУ;
- Извършена е систематизация на информационните обекти съгласно критериите за
собственост (първичен администратор) и
идентификация на подлежащите на вписване
обекти от страна на НАП;
- Изготвени са списъци на идентифицираните
информационни обекти в НАП за вписване в
регистъра на информационните обекти, на
регистрите в НАП за вписване в регистъра на
регистрите, и на електронни услуги в НАП за
вписване в регистъра на електронните услуги,
които са приети като резултат от дейност 3,
поддейност 5.
Изпълнение на Поддейност 6:
Подготовка на необходимата документация и
попълване на формулярите за регистриране на
електронните
услуги,
информационните
обекти, част от електронните
услуги,
включително други услуги, подлежащи на
регистрация в НАП.
Дейността се изпълнява в съответствие
с

графика, заложен в проектния план.
- Попълнени са формулярите за вписване на
електронните услуги на НАП в регистъра на
електронните услуги, съгласно изискванията на
Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
- Попълнени са формулярите за вписване на
информационните обекти, част от електронните
услуги
на
НАП,
в
регистъра
на
информационните
обекти,
съгласно
изискванията на Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
- Попълнени са формулярите за вписване на
регистрите и данните, част от електронните
услуги на НАП, в регистъра на регистрите и
данните,
съгласно
изискванията
на
Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.Генерирани са
релевантни xml дефиниции на документи,
регистри, обекти.
- Подготвените формуляри и описания са
предоставени за преглед и съгласуване и са в
процес на приемане.
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