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Откриваща конференция 

Проект „Създаване на условия за ефективно реализиране на 

комплексното административно обслужване чрез изграждане на 

нов електронен регистър на КОНПИ, за целите на 

автоматизирания обмен на данни и осигуряване на оперативна 

съвместимост, Кирил Габеров, координатор на проекта 

 

12.02.2015 г., гр. София 
 



 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 2 

Приоритети по ОПАК 

 

Приоритетна ос ІІІ „ Качествено административно 

обслужване и развитие на електронното управление” 

Подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-

комуникационна среда и оперативна съвместимост” 

2  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 2 



Срок на проекта 

На дата 10.09.2014 г. Комисия за отнемане на незаконно 

придобито имущество (КОНПИ) подписа договор № 14 – 

32 – 8 с Министерство на финансите, за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

“Административен капацитет”, Бюджетна линия 

BG051PO002/14/3.2-06 

Начална дата: 10.09.2014 г. 

Крайна дата: 10.09.2015 г. 
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Бюджет на проекта 

 

Общ бюджет : 498 868.00 лв.  

За дейност 1: 350 000 лв. 

За дейност 2: 45 000 лв. 

За дейност 3: 23 868 лв.  

Други дейности: 55 956 (организация и управление, 

информация и публичност, и одит).   
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Основни дейности (1) 

• Дейност 1 – Изграждане на електронен регистър на лицата и 

имуществото,обезпечено и отнето по Закона за отнемане в 

полза на държавата на незаконно придобито имущество  

• Дейност 2 – Цифровизиране на наличната информация за 

изградения електронен регистър във вид на структурирани 

данни за целите на автоматизирания обмен 
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Основни дейности (2) 

•Дейност 3 – Изграждане на интерфейс, който да дава 

възможност за връзка на електронния регистър на лицата и 

имуществото, обезпечено и отнето по Закона за отнемане в 

полза на държавата на незаконно придобито имущество с 

централните системи на електронното управление, в 

съответствие с разпоредбите на ЗЕУ и изискванията на 

МТИТСи реализиране на 2 бр. електронни административни 

услуги 

•Дейности за информация и публичност, одит и управление 

на проекта 
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Цели на проекта 

 

  Обща цел: Осигуряване на комплексно 

административно обслужване чрез изграждане на нов 

електронен регистър и оперативната му съвместимост 

със централните системи на електронното управление. 



Специфични цели  

• Изграден нов електронен регистър на КОНПИ; 

• Въведени нови административна услуги за предоставяне 

на информация на заинтересовани институции и бизнеса; 

• Осигурен автоматичен обмен на информация и данни. 
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Целеви групи 

 

 

- Администрацията на Комисията за отнемане на 

незаконно придобито имущество (КОНПИ) и на 

териториалните й дирекции; 

- Други централни, областни и общински 

администрации; 

- Представители на бизнеса. 
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Очаквани резултати 
 

• Изграден електронен регистър на лицата и имуществото, 

обезпечено и отнето по Закона за отнемане в полза на 

държавата на незаконно придобито имущество; 

• Цифровизирана наличната информация за изградения 

електронен регистър във вид на структурирани данни за 

целите на автоматизирания обмен; 

• Разработени 2 бр. електронни административни услуги; 
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 Очаквани резултати 

 

•  Изграден интерфейс, който да дава възможност за връзка на 

електронния регистър на лицата и имуществото, обезпечено 

и отнето по Закона за отнемане в полза на държавата на 

незаконно придобито имущество с централните системи на 

електронното управление, в съответствие с разпоредбите на 

ЗЕУ и изискванията на МТИТС; 

• Проведено съпътстващо обучение, обучени 5 бр. служители. 



Бенефициент Комисия за отнемане на 

незаконно придобито имущество (КОНПИ) 

 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд 
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