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ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СИСТЕМИ ЗА 
ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДАННИ 



Изградена информационна система обхващаща 
всички етапи от управлението на оперативните 
програми – ИСУН  

 

Интернет – базирана с осигурен достъп от всяка 
точка 

 

 

 

Информационната система в периода 2007-2013 г. 
и развитието й  



Оценка на съществуващите системи за обмен на 

данни по електронен път  

Оценка на възможностите за използване на 

настоящото приложение и през следващия 

период 

Предложения за функционалности на системата 

 

 

 

Анализ за бъдещото развитие на ИСУН в 
програмния период 2014-2020 г. 



Намаляване на разходите за развитие 

 

Минимизиране на риска от забавяне старта на 
оперативните програми 

 

Потребителите от администрацията са запознати 
със системата 

 

Не са необходими множество обучения за 
настоящите потребители 

Ползи от запазване на настоящото приложение 



Задължително изискване за използване на 
електронен подпис  

 

Възможност за изцяло електронно 
кандидатстване чрез системата 

 

Възможност за електронно отчитане 

 

 

 

Съществуващи системи за електронна 
комуникация администрация бенефициент 



Не е задължително съгласно новите регламенти 

 

Възможност за намаляване на 
административното бреме при кандидатстване 

 

Много добре прието сред кандидати и 
администрация 

 

 

 

 

Електронно кандидатстване 



Възможност за подаване на искане за плащане  

 

Възможност за подаване на финансов отчет 

 

Възможност за подаване на технически отчет 

 

Намаляване административното бреме за 
бенефициенти и администрация 

 

 

 

Електронно отчитане 



Необходимост от развитие на електронните 
услуги 

Функционалност за изменение на проект по 
електронен път 

 

Функционалност за електронна комуникация при 
предварителен контрол, финансови корекции и 
др. 

 

Осъществяване на връзка с деловодните системи 



Стъпки за подобряване на функционалностите и 
намаляване на административното бреме 

Преминаване от подаване на информация в 
прикачени файлове към структурирана 
информация 

Създаване на типизирани образци на документи 

 

Доближаване на процедурите за всички ОП-ми 

 

Подобряване на визуализация и работата със 
системата 

 

 



Типизиране на документи 

Формуляр за кандидатстване 

Решение за предоставяне на БФП 

Искане за плащане 

Финансов отчет 

Технически отчет 

Отчет за отработено време 

Други 

 

 



Ползи от електронния обмен на данни 

Намаляване на разходите за консумативи, 
транспорт и др. 

 

Финансови ползи при цялостно използване близо 
20 млн. лв. 

 

Прехвърляне на задълженията за въвеждане на 
данни от администрация към бенефициент 

 

 



Планирани действия за подобряване на електронния 
обмен на данни 

Създаване на типизирани образци на документи: три месеца 
след сключване на договор с изпълнител 

Отразяване на унифицираните образци за е-кандидатстване: 
шест месеца след сключване на договор  

Отразяване на унифицираните образци: една година от избор 
на изпълнител  

Функционалност за промяна на проект по електронен път: една 
година от избор на изпълнител  

Функционалност на ИСУН 2020 за електронна комуникация  
бенефициент – осемнадесет месеца от избор на изпълнител 

Постоянен механизъм за координиран подход за използването 
на ИСУН 2020 и отразяването на нейните функционалности в 
процедурите им  - 01.09.2013 г. 

Обучения за работа с информационната система  

 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


