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Откриваща конференция по 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” на ОПАК 

 

 

 

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” беше 

представен на конференция в Националния институт по правосъдие. Проектът, който трябва 

да приключи през септември 2015 г., е на стойност 498 868 лв. и е финансиран от Европейския 

съюз по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК). 

 

Изпълнението на проекта има няколко цели. На първо място това е изграждането на 

електронен регистър на лицата и имуществото, обезпечено и отнето по Закона за отнемане в 

полза на държавата на незаконно придобито имущество. На второ място, цифровизиране на 

наличната информация за изградения електронен регистър във вид на структурирани данни 

за целите на автоматизирания обмен. Не на последно място, разработването на две 

електронни административни услуги и 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 Закона за електронното 

управление и изискванията на Министерството на транспорта, информационните технологии 

и съобще нията. 

 

По време на представянето на проекта Трифон Трифонов, началник отдел „Методология“ в 

КОНПИ подчерта, че създаването на електронен регистър ще облекчи работата на 

инспекторите на комисията, тъй като ще направи възможно автоматичното генериране на 

справки по различни показатели. Ще се улесни и обменът на информация между КОНПИ, 

ДАНС,НАП, Агенция „Митници“ и Прокуратурата. В допълнение, електронният регистър ще 

облекчи и работата на Междуведомственият съвет, който при вземането на решенията за 

управление на отнетото имущество ще има достъп до пълната информация за вещите, 

техните пазачи и всички други данни за индивидуализация на имуществото. 
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Ръководителят на проекта Антоанета Барес припомни, че изпълнението на ОПАК приключва в 

края на 2015 г. За новия програмен период програмата ще бъде заместена от програма 

„Добро управление“, която ще обединява досегашните програми за техническа помощ и 

административен капацитет. И занапред обаче грантовете по тази програма ще бъдат 

финансирани изцяло от фондовете на ЕС за проекти на държавната администрация. 
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