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Таблица на промените
Дата

Автор

Версия

Описание на промяната

17.07.2018 НОИ

1.0

Разработен документ

02.08.2018 Експертен съвет за интеграция
на информационните ресурси
към Държавна агенция
„Електронно управление“

-

Одобрение

10.07.2019 НОИ

По забележки на МФ в
резултат на процедурата по
междуведомствено
съгласуване преди внасяне на
проект на РМС
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Въведение
Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 20142020 г. дава насоки на ниво 3 „Проектно“ на електронното управление да се
дефинира управлението на конкретни проекти за реализация на секторните политики
със съответните бюджети, гарантирани от общия бюджет за изпълнение на
Стратегията, сроковете и отговорностите.
Конкретните дейности за постигане на целите на националната стратегия се дефинират
в Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в
Република България, респективно конкретните дейности за постигане на съответната
секторна стратегия се дефинират в прилежащата ѝ Пътна карта.
Създаването на съобразени с целите на отделните администрации пътни карти към
съответните секторни стратегии, на базата на Пътна карта за изпълнение на
Стратегията за развитие на електронното управление в Република България, ще
осигури връзката с общите цели, ще улесни разбирането и възприемането на
показателите и ще позволи детайлизирането и/или обобщаването на данните. По този
начин всяка администрация конкретизира своите цели на една обща основа,
гарантирайки гъвкавост и еднозначност при оценка на резултатите в съответствие с
ясни критерии и показатели.
В изпълнение на горните насоки по отношение на ниво 3 „Проектно“ на електронното
управление е разработена Пътна карта за изпълнение на Секторна стратегия за
развитие на електронното управление в Националния осигурителен институт – „eoсигуряване” 2018-2023 г., която дефинира обхвата, етапите, сроковете, очакваните
резултати и необходимия бюджет за изпълнение на проектите за реализацията на
преките цели (приоритети) на Секторна стратегия за развитие на електронното
управление в Националния осигурителен институт – „e-oсигуряване” 2018-2023 г.
(накратко, Секторна стратегия „е-oсигуряване“).
Предвижда се Секторната стратегия „е-осигуряване ” да се изпълни поетапно, като за
целта ще бъдат разработени конкретни планове, по модела на управление на
Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020
г.
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Приоритети на сектор „е-oсигуряване“
Секторна стратегия „е-oсигуряване“ дефинира следните целеви области и преки цели
(приоритети) на сектор „е-oсигуряване“:
Стратегическа цел I. „Трансформиране на НОИ в цифрова
посредством интеграция на информационните процеси“

администрация

I.1. Целева област „Усъвършенстване на съществуващи системи в обхвата на
ЕИССО“
I.2. Целева област „Изграждане и развитие на Интегрирана информационна
система за пенсиите (ИИСП)“
I.3. Целева област „Развитие на Технологична платформа за информационно и
процесно междуведомствено взаимодействие“
I.4 Целева област „Развитие на адекватна ИТ инфраструктура, осигуряваща
високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана работоспособност“
I.5.

Целева област „Въвеждане и прилагане на методологии и стандарти“

I.6.

Целева област „Развитие на Справочно-аналитична платформа“

Стратегическа цел II. „Предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни
електронни услуги за гражданите и бизнеса от НОИ“
II.1. Целева област „Развитие на Единен портал за електронни услуги на НОИ“
Стратегическа цел III. „Популяризиране, достъп и участие в сектор „е-oсигуряване“
III.1. Целева област „Популяризиране и насърчаване на участието“
III.2. Целева област „Електронно включване и приобщаване“
Стратегическа цел IV. „НОИ като неразделна част от Архитектурата на електронното
управление на Р. България“
IV.1. Целева област „Реализиране на свързаност на ЕИССО на НОИ с
хоризонталните системи на електронното управление“
IV.2. Целева област „Реализиране на свързаност на ЕИССО на НОИ с
централизираните системи на електронното управление“
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Отчитайки стратегическите направления за развитие на НОИ, Секторната стратегия „еoсигуряване“ развива описаните по-горе цели и целеви области, както следва:
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Стратегически
цели на
Стратегически
електронното
цели на сектор„еуправление на Р.
осигуряване“
2018-2023 г.
България 20142020 г.
Трансформиране
на
администрацията
в цифрова
администрация
посредством
интеграция на
информационнит
е процеси

I.
Трансформиране
на НОИ в
цифрова
администрация
посредством
интеграция на
информационнит
е процеси

Целеви области на
сектор „еосигуряване“

Стратегическо
Преки цели
направление на
(приоритети) на сектор
сектор „е„е- осигуряване“
осигуряване“

Целеви области, свързани с развитието на Единна
информационна система на социалното осигуряване (ЕИССО):
 Развитие на
Институционалната
архитектура на НОИ
до обхващане на
основните и
 Информационни
спомагателните
системи за пенсиите
процеси в НОИ
 Информационни
системи за парични  Поетапно
въвеждане на
обезщетения,
Институционалната
помощи и
архитектура на НОИ
гарантирани
по отношение на
вземания
основните и
 Информационни
спомагателните
системи за
процеси в НОИ
управление на
регистрите с данни,  Реализиране на
функционални
необходими за
изисквания към
основните процеси
ЕИССО на НОИ
и контролните
процедури

I.1. Усъвършенстване
на съществуващи
системи в обхвата на
ЕИССО, включително:

 Стратегия за
развитие на
електронно
управление в
Република
България
2014-2020 г.

 Стратегия за
развитие на
НОИ за
периода 20182021 г.

I.2. Изграждане и
 Развитие на
 Стратегия за
развитие на
Институционалната
развитие на
Интегрирана
архитектура на НОИ
електронно
информационна
до обхващане на
управление в
система за пенсиите
основните и
Република
(ИИСП) като част от
спомагателните
България
ЕИССО, с която се
2014-2020 г.
процеси в НОИ
реализира Електронно
(свързани с
 Стратегия за
осигурително досие,
пенсиите)
развитие на
включително:
 Поетапно
НОИ за
 Консолидиране на
въвеждане на
периода 2018наличните и
2021 г.
Институционалната
обхващане на нови
архитектура на НОИ
източници за
по отношение на
осигурителен стаж
основните и
и доход
спомагателните
процеси в НОИ
 Разработване на
(свързани с
вътрешни
пенсиите)
електронни
административни
услуги с цел

 Реализиране на
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осигуряване и
предоставяне на
комплексни
административни
услуги за
изплащане на
пенсии

Електронно
осигурително досие
и комплексна
административна
услуга за
изплащане на
пенсиите

 Осигуряване
функциониране-то
на цялостно
Електронно
осигурително
досие
I.3. Развитие на
Технологична
платформа за
информационно и
процесно
междуведомствено
взаимодействие

 Развитие на
 Стратегия за
Институционалната
развитие на
архитектура на НОИ
електронно
до обхващане на
управление в
основните и
Република
спомагателните
България
2014-2020 г.
процеси (по
информационно и
 Стратегия за
процесно
развитие на
междуведомствено
НОИ за
взаимодействие)
периода 2018 Поетапно
2021 г.
въвеждане на
Институционалната
архитектура на НОИ
по отношение на
основните и
спомагателните
процеси (по
информационно и
процесно
междуведомствено
взаимодействие)

 Осигуряване на
надеждно и
стандартизирано
взаимодействие с
други ведомства в
Република България

 Реализиране на
свързаност на
Технологичната
платформа за
информационно и
процесно
междуведомствено
взаимодействие със
Средата за
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междурегистров
обмен на данни
RegiX
I.4. Развитие на
адекватна ИТ
инфраструктура,
осигуряваща високо
ниво на сигурност,
бързодействие и
гарантирана
работоспособност

 Осигуряване на
хардуерни и
комуникационни
ресурси за
специализираните
информационни
системи,
съответстващи на
Институционална-та
архитектура на НОИ
 Развитие на
системите за
мрежова и
информационна
сигурност

 Стратегия за
развитие на
електронно
управление в
Република
България
2014-2020 г.
 Стратегия за
развитие на
НОИ за
периода 20182021 г.

 Развитие на
системите за
наблюдение
работата на
специализираните
информационни
системи и
прилежаща ИТ
инфраструктура
 Изграждане на
резервиращ център
за гарантиране
непрекъсваемостта
на
специализираните
информационни
системи
I.5. Въвеждане и
прилагане на
методологии и
стандарти

 Усъвършенстване
прилагането на
методологии за
управление на ИТ
дейности/проекти
 Въвеждане и
прилагане на
национални и
международни ИТ
стандарти

I.6. Развитие на
Справочноаналитична

 Стратегия за
развитие на
електронно
управление в
Република
България
2014-2020 г.

 Стратегия за
развитие на
НОИ за
периода 20182021 г.

 Развитие на
 Стратегия за
Институционалната
развитие на
архитектура на НОИ
електронно
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платформа

до обхващане на
основните и
спомагателните
процеси в НОИ (за
справочноаналитичните цели)
 Поетапно
въвеждане на
Институционалната
архитектура на НОИ
по отношение на
основните и
спомагателните
процеси в НОИ (за
справочноаналитичните цели)

управление в
Република
България
2014-2020 г.
 Стратегия за
развитие на
НОИ за
периода 20182021 г.

 Разработване на
цялостна Концепция
за развитие на
Справочноаналитична
платформа на НОИ
Предоставяне на
качествени,
ефективни и
леснодостъпни
електронни
услуги за
гражданите и
бизнеса

II. Предоставяне
на качествени,
ефективни и
леснодостъпни
електронни
услуги за
гражданите и
бизнеса от НОИ

II.1. Развитие на
Единен портал за
електронни услуги на
НОИ, включително:
 Изграждане на
единен портал за
електронни
административни и
справочни услуги
на НОИ
 Непрекъснато
развитие на
електронните
услуги,
предоставяни чрез
специализираните
информационни
системи

 Осигуряване на
 Стратегия за
единна входна
развитие на
точка за електронно
електронно
общуване на
управление в
бизнеса и
Република
гражданите с НОИ
България
2014-2020 г.
 Предоставяне на
електронни услуги с
широк обществен
ефект и
обвързването им
със
специализираните
информационни
системи

 Стратегия за
развитие на
НОИ за
периода 20182021 г.

 Повишаване на
нивото на
надеждност и
информационна
сигурност при
електронното
общуване на
физическите и
юридическите лица
с НОИ
 Реализиране на
свързаност на
Единния портал за
електронни услуги
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на НОИ с Единния
портал за достъп до
електронни
административни
услуги
Популяризиране, III.
III.1. Популяризиране
достъп и участие Популяризиране, и насърчаване на
достъп и участие участието
в сектор „еосигуряване“

 Предоставяне на
механизми за
сътрудничество с
партньорските
организации

 Стратегия за
развитие на
електронно
управление в
Република
България
2014-2020 г.
 Стратегия за
развитие на
НОИ за
периода 20182021 г.

III.2. Електронно
включване и
приобщаване

 Подпомагане и
стимулиране
използването на
електронни услуги

 Стратегия за
развитие на
електронно
управление в
Република
България
2014-2020 г.

 Регистриране и
управление на
запитвания,
навременна помощ  Стратегия за
на потребителите
развитие на
при използването на
НОИ за
услуги,
периода 20182021 г.
предоставяни от
НОИ
 Обучение на
осигурените лица и
осигурителите/
самоосигуряващите
се за използване на
електронните услуги
на НОИ
 Увеличаване
използването на
електронни услуги
чрез подобрения в
достъпността,
повишаване
осведомеността на
потребителите
Междуинституци
онална
свързаност за
обмен на
информация и
споделянето на

IV. НОИ като
неразделна част
от Архитектурата
на електронното
управление на Р.

IV.1. Реализиране на
свързаност на ЕИССО
на НОИ с
хоризонталните
системи на
електронното

 Реализиране на
взаимодействие
между ЕИССО и
Системите за еавтентикация и е-
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ресурси

България

управление

IV.2. Реализиране на
свързаност на ЕИССО
на НОИ с
централизираните
системи на
електронното
управление

оторизация

2014-2020 г.

 Реализиране на
Единния модел за
заявяване,
заплащане и
предоставяне на
електронни
административни
услуги за ЕИССО

 Стратегия за
развитие на
НОИ за
периода 20182021 г.

 Реализиране на
взаимодействие
между ЕИССО и
Системата за
общински облачни
услуги

 Стратегия за
развитие на
електронно
управление в
Република
България
2014-2020 г.
 Стратегия за
развитие на
НОИ за
периода 20182021 г.

Всяка от дефинираните целеви области е описана в съответния за нея раздел от
настоящия
документ.
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I.1. Целева област „Усъвършенстване
системи в обхвата на ЕИССО“

на

съществуващи

Целева област „Усъвършенстване на съществуващи системи в обхвата на ЕИССО“ е
пряко обвързана с реализиране на следните приоритети на Секторна стратегия „еoсигуряване“:
 развитие на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на основните
и спомагателните процеси в НОИ;
 поетапно въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на
основните и спомагателните процеси в НОИ; и
 реализиране на функционалните изисквания към ЕИССО на НОИ.
Включва пет основни направления на работа:
 укрепване на междурегистрови връзки;
 осигуряване на оперативна съвместимост;
 автоматизиране на работни процеси;
 предоставяне на комплексни административни услуги;
 контрол върху осигурителните плащания;
и засяга развитието на съществуващите:
 информационни системи за пенсиите;
 информационни системи за парични обезщетения, помощи и гарантирани
вземания;
 информационни системи за управление на регистрите с данни, необходими за
основните процеси и контролните процедури.
Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се
осъществи чрез изпълнение на един или повече проекти. Отчитайки мащаба,
сложността и дългосрочността на мерките, те са разделени на 2 етапа, които се
изпълняват с частично застъпване във времето.

Пътна карта за изпълнение на Секторна стратегия за развитие на електронното
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Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Усъвършенстване на
съществуващи системи в обхвата на ЕИССО“:
Етап 1 (2018-2020):
 Мярка I.1.1.1: Функционално надграждане на модул „Националната система за
отпускане и изплащане на пенсиите“ (НСОИП)
 Мярка I.1.1.2: Функционално надграждане на модул „Информационна система
за пенсии по европейски регламенти и международни договори“ (ЕРМД)
 Мярка I.1.1.3: Функционално надграждане на модулите на ЕИССО, обвързани с
информационните системи за управление на регистрите с данни, необходими за
основните процеси и контролните процедури, включително:
 Информационна система – Регистър на осигурените лица;
 Информационна система – Регистър на осигурителите и самоосигуряващите се;
 Информационна система – Регистър на длъжниците към държавното
обществено осигуряване.
 Мярка I.1.1.4: Функционално надграждане на модул „Електронен осигурителен
архив“ (ЕОА)
Етап 2 (2020-2023):
Конкретният обхват на Етап 2 предстои да бъде дефиниран след изясняване на
техническите изисквания, необходимите ресурси, нормативните промени и др. в
обхвата на целевите области в периода 2018-2020 г. относно основните и
спомагателните процеси, свързани с краткосрочни парични обезщетения, помощи и
гарантирани вземания, и възможностите за развитие и поетапно въвеждане на
Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на всички основни и
спомагателни процеси в НОИ.
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I.2. Целева област „Изграждане и развитие на Интегрирана
информационна система за пенсиите (ИИСП)“
Целева област „Изграждане и развитие на Интегрирана информационна система за
пенсиите (ИИСП)“ е пряко обвързана с реализиране на следните приоритети на
Секторна стратегия „е-осигуряване“:
 развитие на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на основните
и спомагателните процеси в НОИ (свързани с пенсиите);
 поетапно въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на
основните и спомагателните процеси в НОИ (свързани с пенсиите); и
 реализиране на Електронно осигурително досие и комплексна административна
услуга за изплащане на пенсиите.
Ключово предизвикателство пред НОИ е консолидирането на различните
информационни източници на осигурителен стаж и доход за пенсия и други документи
и данни, необходими при пенсиониране, и обединяване на различните
информационни системи за тяхното доставяне и използване в Интегрирана
информационна система за пенсиите (ИИСП). Ядрото на тази система ще бъде
Електронното осигурително досие (ЕОД), включващо всички източници на електронна
информация в структуриран вид и дигитализирани неструктурирани документи.
За да осигури функционирането на тези изцяло нови за НОИ специализирани системи,
реализирането на Целева област „Изграждане и развитие на Интегрирана
информационна система за пенсиите (ИИСП)“ предвижда още:
 консолидиране на наличните и обхващане на нови източници за осигурителен
стаж и доход;
 разработване на вътрешните електронни административни услуги с цел
осигуряване и предоставяне на комплексни административни услуги за
изплащане на пенсии; и
 осигуряване функционирането на цялостно Електронно осигурително досие.
Концепцията за изграждане на ИИСП е онагледена на Фиг. 1 по-долу.
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Фиг. 1. План за реализиране на Интегрирана информационна система за пенсиите

Нещо повече, с изпълнението на първите стъпки от реализацията на Целева област
„Изграждане и развитие на Интегрирана информационна система за пенсиите (ИИСП)“
ще се осигури своевременно преминаване към ориентирана към услуги
инфраструктура (SOA архитектура) на ключова част от функционалния обхват на ЕИССО
относно процесите по отпускане и изплащане на пенсии и свързаните с тях процеси по
обмен на документи и данни и консолидиране на източници на документи и данни за
пенсии. Това ще положи основите на изграждането на Институционалната архитектура
на НОИ и ще позволи използването на предимствата на тази архитектура
(преизползваемост, гъвкавост за добавяне/промяна на функционалности, оперативна
съвместимост и платформена независимост) в следващите етапи, в които трябва да се
реализират значителни по обем и сложност функционални изисквания, произтичащи от
Секторната стратегия „е-осигуряване“. Така ще се подобри функционирането на ЕИССО
в цялост и ще се оптимизират времето и средствата за реализация на бъдещите
изисквания към системата.
Пътна карта за изпълнение на Секторна стратегия за развитие на електронното
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Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се
осъществи чрез изпълнение на един или повече проекти. Отчитайки мащаба,
сложността и дългосрочността на мерките, те са разделени на 3 етапа, които се
изпълняват с частично застъпване във времето.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Изграждане и развитие на
Интегрирана информационна система за пенсиите (ИИСП)“:
Етап 1 (2018-2021):
 Мярка I.2.1.1: Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ
по отношение на приоритетни процеси, свързани с пенсиите, чрез създаване на
ядрото на ИИСП/ЕОД
 Мярка I.2.1.2: Разработване на приложно-програмни интерфейси за обмен на
информация между ядрото на ИИСП/ЕОД със съществуващите информационни
системи за отпускане и изпращане на пенсии:
 Национална система за отпускане и изплащане на пенсии (НСОИП);
 Информационна система за пенсиите
международни договори (ЕРМД); и

по

европейски

регламенти

и

 Административна информационна система (АИС) на НОИ „Архимед“.
 Мярка I.2.1.3: Осигуряване на свързаност на ядрото на ИИСП/ЕОД с Единния
портал за електронни услуги на НОИ
 Мярка I.2.1.4: Осигуряване на свързаност на ядрото на ИИСП/ЕОД с
Технологичната платформа за информационно и процесно междуведомствено
взаимодействие
 Мярка I.2.1.5: Разработване на приложно-програмни интерфейси за обмен на
информация с ядрото на ИИСП/ЕОД и за подаване на структурирана информация
от съществуващите източници на документи и данни за пенсии от:
 Информационна система „Регистър на осигурените лица“ с информация по
месеци от 01.01.1997 г.;
 осигурителния архив на НОИ;
 информация за осигурителния стаж и доход на самоосигуряващите се лица и
осигурителния стаж по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване (КСО); и
 налична информация, свързана с експертиза на трайната работоспособност.
Етап 2 (2021-2022):
Пътна карта за изпълнение на Секторна стратегия за развитие на електронното
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 Мярка I.2.2.1: Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ
по отношение на основните и спомагателните процеси, свързани с пенсиите,
извън реализираните на Етап 1, чрез консолидиране на информация от
съществуващите източници на документи и данни за пенсии чрез подаване на
структурирана информация за осигурителен стаж преди 01.01.1997 г.:
 включително:
o дигитализация на информация от архива на Съвета за взаимно осигуряване
на член-кооператорите, съхраняван в НОИ, за периоди преди 1997 г.; и
o дигитализация на заверени осигурителни книжни на самоосигуряващите се
– по документи в НОИ.
 Мярка I.2.2.2: Разработване на приложно-програмен интерфейс за обмен на
информация между ядрото на ИИСП/ЕОД с модул „Система за електронен обмен
на социалноосигурителна информация (EESSI) за пенсиите“ и реализиране на
функционални изисквания по отношение на координацията на системите за
социална сигурност на ЕС
Конкретният обхват на мерките и техните прогнозни бюджети предстои да бъде
дефиниран след изясняване на техническите изисквания, необходимите ресурси, и др.
в обхвата на целевите области в периода 2018-2021 г., свързани с пенсиите.
Етап 3 (2022-2023):
Обхватът за реализация на Етап 3 предстои да бъде дефиниран след изясняване на
техническите изисквания и необходимите ресурси на целевите области в периода
2018-2022 г.
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I.3. Целева област „Развитие на Технологична платформа за
информационно
и
процесно
междуведомствено
взаимодействие“
Целева област „Развитие на Технологична платформа за информационно и процесно
междуведомствено взаимодействие“ е пряко обвързана с реализиране на следните
приоритети на Секторна стратегия „е-осигуряване“:
 развитие на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на основните
и спомагателните процеси (по информационно и процесно междуведомствено
взаимодействие);
 поетапно въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на
основните и спомагателните процеси (по информационно и процесно
междуведомствено взаимодействие);
 осигуряване на надеждно и стандартизирано взаимодействие с други ведомства
в Република България; и
 реализиране на свързаност на Технологичната платформа за информационно и
процесно междуведомствено взаимодействие със Средата за междурегистров
обмен на данни RegiX.
Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се
осъществи чрез изпълнение на един или повече проекти. Отчитайки мащаба,
сложността и дългосрочността на мерките, те са разделени на 2 етапа, които се
изпълняват с частично застъпване във времето.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Развитие на Технологична
платформа за информационно и процесно междуведомствено взаимодействие“:
Етап 1 (2018-2021):
- Мярка I.3.1.1: Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ
до обхващане на основните и спомагателните процеси по информационно и
процесно междуведомствено взаимодействие, свързани с пенсиите, чрез
разработване на Технологична платформа за информационно и процесно
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междуведомствено взаимодействие във връзка с обмен на информация,
документи и данни за пенсии
- Мярка I.3.1.2: Разработване на вътрешни електронни административни услуги за
обмен на информация, свързана с пенсиите, с:
 Национална агенция по приходите;
 ГД „ГРАО“ към МРРБ;
 Министерство на вътрешните работи;
 Министерство на земеделието, храните и горите;
 Агенция по заетостта;
 Агенция по социално подпомагане;
 Агенция за хората с увреждания;
 Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;
 пенсионноосигурителни дружества;
 платци на пенсии.
- Мярка I.3.1.3: Реализиране на свързаност на Технологичната платформа за
информационно и процесно междуведомствено взаимодействие със Средата за
междурегистров обмен на данни RegiX
Етап 2 (2021-2023):
Конкретният обхват на мерките и техните прогнозни бюджети предстои да бъде
дефиниран след изясняване на техническите изисквания, необходимите ресурси,
нормативните промени и др. в обхвата на целевите области в периода 2018-2021 г.
относно основните и спомагателните процеси по информационно и процесно
междуведомствено взаимодействие, свързани с краткосрочни парични обезщетения,
помощи и гарантирани вземания, чрез надграждане на Технологичната платформа за
информационно и процесно междуведомствено взаимодействие, и разработване на
вътрешни електронни административни услуги за обмен на информация с институции
от централната и/или общинската администрация – заинтересовани страни в
процесите по отпускане и изплащане на краткосрочни парични обезщетения, помощи
и гарантирани вземания (включително Националната здравноосигурителна каса,
Националния статистически институт и др.).
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I.4. Целева област „Развитие на адекватна ИТ инфраструктура,
осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и
гарантирана работоспособност“
Целева област „Развитие на адекватна ИТ инфраструктура, осигуряваща високо ниво на
сигурност, бързодействие и гарантирана работоспособност“ е пряко обвързана с
реализиране на следните приоритети на Секторна стратегия „е-осигуряване“:
 осигуряване на хардуерни и комуникационни ресурси за специализираните
информационни системи, съответстващи на Институционалната архитектура на
НОИ;
 развитие на системите за мрежова и информационна сигурност;
 развитие на системите за наблюдение работата на
информационни системи и прилежаща ИТ инфраструктура; и

специализираните

 изграждане на резервиращ център за гарантиране непрекъсваемостта на
специализираните информационни системи.
Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се
осъществи чрез изпълнение на един или повече проекти.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Развитие на адекватна ИТ
инфраструктура, осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и
гарантирана работоспособност“:
НОИ текущо се грижи за поддържане и развиване на адекватна ИТ инфраструктура,
осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана
работоспособност – за целия период 2018-2023 г.
Конкретните мерки за реализиране на приоритетите на Секторна стратегия „еосигуряване“ в рамките на Целева област I.4. „Развитие на адекватна ИТ
инфраструктура, осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана
работоспособност“ могат да включват:
 развитие и въвеждане на Технологична архитектура, като част от
Институционалната архитектура на НОИ, по отношение на основните и
спомагателните процеси от целевите области;
Пътна карта за изпълнение на Секторна стратегия за развитие на електронното
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 унификация на хардуерните платформи;
 актуализация на
инфраструктура;

капацитета

и

организацията

на

комуникационната

 доставки на лицензи за право на ползване и поддръжка на актуални версии на
софтуер за сървъри на приложения, бази данни, електронна поща, антивирусни
софтуерни продукти, операционни системи и допълнителен софтуер за работата
на информационните системи на НОИ;
 поддръжка на хардуерна инфраструктура за предоставяне на файлови услуги за
спомагателни процеси;
 изграждане на резервиращ център за гарантиране непрекъсваемостта на
специализираните информационни системи.
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I.5. Целева област „Въвеждане и прилагане на методологии и
стандарти“
Целева област „Въвеждане и прилагане на методологии и стандарти“ е насочена към
реализиране на следните приоритети от Секторната стратегия „е-осигуряване“:
 усъвършенстване прилагането на методологии за управление
дейности/проекти (например: RUP, PRINCE2, TOGAF, ARIS AVE); и

на

ИТ

 въвеждане и прилагане на национални и международни ИТ стандарти (например:
БДС, ISO).
Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се
осъществи чрез изпълнение на един или повече проекти. Отчитайки мащаба,
сложността и дългосрочността на мерките, те са разделени на 2 етапа, които се
изпълняват с частично застъпване във времето.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Въвеждане и прилагане на
методологии и стандарти“:
Етап 1 (2018-2020):
- Мярка I.5.1.1: Въвеждане на методология за управление на ИТ дейности/проекти
RUP и TOGAF
- Мярка I.5.1.2: Сертифициране на разработената
сигурността на информацията (СУСИ) по ISO 27001

система

за

управление

Етап 2 (2020-2023):
Мерките по изпълнение на Етап 2 ще произтекат от развитието на Институционалната
архитектура на НОИ и след изясняване на техническите изисквания и необходимите
ресурси на целевите области в периода 2018-2020 г., включително в следствие на
изменения в нормативната уредба (по приложимост).
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I.6. Целева
платформа“

област

„Развитие

на

Справочно-аналитична

Целева област „Развитие на Справочно-аналитична платформа“ е насочена към
реализиране на следните приоритети от Секторната стратегия „е-осигуряване“:
 развитие на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на основните
и спомагателните процеси в НОИ (за справочно- аналитичните цели);
 поетапно въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на
основните и спомагателните процеси в НОИ (за справочно- аналитичните цели);
 разработване на цялостна Концепция за развитие на Справочно-аналитична
платформа на НОИ.
Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се
осъществи чрез изпълнение на един или повече проекти. Отчитайки мащаба,
сложността и дългосрочността на мерките, те са разделени на 2 етапа, които се
изпълняват с частично застъпване във времето.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Развитие на Справочно-аналитична
платформа“:
Етап 1 (2018-2020):
- Мярка I.6.1.1: Разработване на цялостна Концепция за развитие на Справочноаналитична платформа на НОИ
Етап 2 (2020-2023):
- Мярка I.6.2.1: Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ
до обхващане на основните и спомагателните процеси в НОИ за справочноаналитични цели чрез реализиране на Концепцията за развитие на Справочноаналитична платформа на НОИ
Конкретният обхват ще произтече от изпълнението на Етап 1 и е в пряка зависимост от
развитието на Институционална архитектура на НОИ и изясняване на техническите
изисквания и необходимите ресурси на целевите области в периода 2018-2020 г.
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II.1. Целева област „Развитие на Единен портал за електронни
услуги на НОИ“
Целева област „Развитие на Единен портал за електронни услуги на НОИ“ е насочена
към реализиране на следните приоритети от Секторната стратегия „е-осигуряване“:
 осигуряване на единна входна точка за електронно общуване на бизнеса и
гражданите с НОИ;
 предоставяне на електронни услуги с широк обществен ефект и обвързването им
със специализираните информационни системи на НОИ;
 повишаване на нивото на надеждност и информационна сигурност при
електронното общуване на физически и юридически лица с НОИ;
 реализиране на свързаност на Единния портал за електронни услуги на НОИ с
Единния портал за достъп до електронни административни услуги.
Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се
осъществи чрез изпълнение на един или повече проекти. Отчитайки мащаба,
сложността и дългосрочността на мерките, те са разделени на 2 етапа, които се
изпълняват с частично застъпване във времето.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Развитие на Единен портал за
електронни услуги на НОИ“:
Етап 1 (2018-2021):
- Мярка II.1.1.1. Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ
по отношение на процесите по предоставяне на електронни административни и
справочни услуги на НОИ (в частта обмен на документи и данни за пенсии) чрез
изграждане на Единен портал за електронни услуги на НОИ (в частта електронен
обмен на документи и данни за пенсии)
- Мярка II.1.1.2. Реализиране на електронни услуги
Мярка II.1.1.2. включва реализиране на електронни услуги, включително:
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 издаване на разпореждане за отпускане, изменяне в действителен размер,
отказване на лична или наследствена пенсия (ниво на електронизация 2) - чл.
98, ал. 1 КСО;
 издаване на разпореждане за спиране, прекратяване, възобновяване,
възстановяване на лична или наследствена пенсия (ниво на електронизация 2)
- чл. 98, ал. 1 КСО;
 издаване на разпореждане за осъвременяване, преизчисляване на лична или
наследствена пенсия (ниво на електронизация 2) - чл. 98, ал. 1 КСО;
 издаване на разпореждане за определяне в същия размер, увеличаване,
намаляване или прекратяване на пенсия за инвалидност след
преосвидетелстване на лице с трайно намалена работоспособност/вид и
степен на увреждане (ниво на електронизация 2) - чл. 98, ал. 1 КСО във връзка с
чл. 98, ал. 4 КСО;
 издаване на разпореждане за отпускане, изменяне в действителен размер,
отказване на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал
или на които е имал право починал съпруг/а (ниво на електронизация 2) - чл.
98, ал. 1 КСО;
 издаване на разпореждане за спиране, прекратяване, възобновяване,
възстановяване на добавка от пенсията на починал съпруг/а (ниво на
електронизация 2) - чл. 98, ал. 1 КСО;
 издаване на разпореждане за изменяне, преизчисляване, осъвременяване на
добавка от пенсията на починал съпруг/а (ниво на електронизация 2) - чл. 98,
ал. 1 КСО;
 издаване на разпореждане за отпускане, отказване, преизчисляване на добавка
на репресирано лице (ниво на електронизация 2) - чл. 98, ал. 1 КСО във връзка
с чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани
лица;
 издаване на разпореждане за отпускане, отказване на добавка за чужда помощ
(ниво на електронизация 2) - чл. 98, ал. 1 КСО във връзка с чл. 98, ал. 4 КСО;
 издаване на удостоверение за внесени осигурителни вноски за осигурителен
стаж (за периода на обучение във висше училище и когато на лицето не
достигат до 5 г. осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст) (ниво на електронизация 2) - чл. 9а, ал. 1 КСО във
връзка с чл. 9а, ал. 2 КСО;
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 предоставяне на информация относно наличие на упражнено право на пенсия
за осигурителен стаж и възраст (ниво на електронизация 2) - чл. 328, ал. 3 от
Кодекса на труда във връзка с чл. 106, ал. 5 от Закона за държавния служител;
 заверка на осигурителна книжка (ниво на електронизация 2) - чл. 7, ал. 4 от
Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица,
българските граждани на работа в чужбина и морските лица;
 представяне на документи и данни (дигитализирани хартиени документи) за
осигурителен стаж и доход от осигурителите с квалифициран електронен
подпис;
 електронна комуникация с осигурители, осигурени лица и административни
органи в процеса на отпускане на пенсии при прилагане на служебното начало
по Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, интегрирано с модула за
електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“;
както и разработване на комплексна административна услуга за изплащане на
пенсии.
- Мярка II.1.1.3: Реализиране на свързаност на Единния портал за електронни
услуги на НОИ с Единния портал за достъп до електронни административни
услуги
- Мярка II.1.1.4: Предпроектно проучване за реализиране на допълнителни
електронни административни услуги
Етап 2 (2021-2023):
- Мярка II.1.2.1: Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ
по отношение на процесите по предоставяне на електронни административни и
справочни услуги на НОИ (в частта обмен на документи и данни за краткосрочни
обезщетения) чрез надграждане на Единния портал за електронни услуги на НОИ
- Мярка II.1.2.2: Непрекъснато развитие на електронните услуги, предоставяни
чрез специализираните информационни системи
Конкретният обхват на Мярка II.1.2.2 ще произтече от изпълнението на Етап 1,
развитието на Институционална архитектура на НОИ и изясняване на техническите
изисквания и необходимите ресурси на целевите области в периода 2018-2021 г.
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III.1. Целева
участието“

област

„Популяризиране

и

насърчаване

на

Целева област „Популяризиране и насърчаване на участието“ е насочена към
реализиране на следните приоритети от Секторната стратегия „е-осигуряване“:
 предоставяне на механизми за сътрудничество с партньорските организации.
Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се
осъществи чрез изпълнение на един или повече проекти. Отчитайки мащаба,
сложността и дългосрочността на мерките, те ще се изпълняват в рамките на един етап.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Популяризиране и насърчаване на
участието“:
Етап 1 (2018-2020):
- Мярка III.1.1.1: Развитие на механизми за сътрудничество с частния сектор и
неправителствени организации, отчитайки постиженията в областта на
информационните технологии
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III.2. Целева област „Електронно включване и приобщаване“
Целева област „Електронно включване и приобщаване“ е насочена към реализиране на
следните приоритети от Секторната стратегия „е-осигуряване“:
 подпомагане и стимулиране използването на електронни услуги;
 регистриране и управление на запитвания, навременна помощ на потребителите
при използването на услуги, предоставяни от НОИ;
 обучение на осигурените лица и осигурителите/самоосигуряващите се за
използване на електронните услуги на НОИ;
 увеличаване използването на електронни услуги чрез подобрения в достъпността
и повишаване осведомеността на потребителите.
Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се
осъществи чрез изпълнение на един или повече проекти. Отчитайки мащаба,
сложността и дългосрочността на мерките, те са разделени на 2 етапа, които се
изпълняват с частично застъпване във времето.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Електронно включване и
приобщаване“:
Етап 1 (2018-2020):
- Мярка III.2.1.1: Провеждане на специализирани семинари и обучения на бизнеса
за предстоящи/нововъведени промени в автоматизираните процеси
- Мярка III.2.1.2: Разширяване на Електронната
административното обслужване в ТП на НОИ

система

за

управление

на

Етап 2 (2020-2023):
- Мярка III.2.2.1: Разработване на алтернативни канали за достъп до електронни
услуги на НОИ (през мобилни устройства)
- Мярка III.2.2.2: Изграждане и пускане в експлоатация на национална система за
Сървис Деск
- Мярка III.2.2.3: Разработване и внедряване на Система за измерване степента на
удовлетвореност на клиентите в реално време
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IV.1. Целева област „Реализиране на свързаност на ЕИССО на
НОИ с хоризонталните системи на електронното управление“
Целева област „Реализиране на свързаност на ЕИССО на НОИ с хоризонталните системи
на електронното управление“ е насочена към реализиране на следните приоритети от
Секторната стратегия „е-осигуряване“:
 реализиране на взаимодействие между ЕИССО и Системите за е-автентикация и
е-оторизация; и
 реализиране на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на
електронни административни услуги за ЕИССО.
Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се
осъществи чрез изпълнение на един или повече проекти. Отчитайки мащаба,
сложността и дългосрочността на мерките, те ще се изпълняват в рамките на един етап.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Реализиране на свързаност на
ЕИССО на НОИ с хоризонталните системи на електронното управление“:
Етап 1 (2018-2021):
- Мярка IV.1.1.1: Реализиране на взаимодействие между ЕИССО и Системите за еавтентикация и е-оторизация
- Мярка IV.1.1.2: Реализиране на Единния модел за заявяване, заплащане и
предоставяне на електронни административни услуги за ЕИССО
Конкретният обхват на Мярка IV.1.1.1 ще произтече от степента на технологична
готовност от страна на Държавна агенция „Електронно управление“ (съгласно Модела
на интеграция с хоризонталната система за е-автентикация) спрямо етапите на
развитие на ЕИССО.
Конкретният обхват на Мярка IV.1.1.2 ще произтече от степента на технологична
готовност от страна на Държавна агенция „Електронно управление“ и уточняване на
техническите изисквания и необходимите ресурси спрямо етапите на развитие на
ЕИССО.
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IV.2. Целева област „Реализиране на свързаност на ЕИССО на
НОИ с централизираните системи на електронното управление“
Целева област „Реализиране на свързаност на ЕИССО на НОИ с централизираните
системи на електронното управление“ е насочена към реализиране на следните
приоритети от Секторната стратегия „е-осигуряване“:
 реализиране на взаимодействие между ЕИССО и Системата за общински облачни
услуги.
Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се
осъществи чрез изпълнение на един или повече проекти. Отчитайки мащаба,
сложността и дългосрочността на мерките, те ще се изпълняват в рамките на един етап.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Реализиране на свързаност на
ЕИССО на НОИ с централизираните системи на електронното управление“:
Етап 1 (2018-2021):
- Мярка IV.2.1.1: Реализиране на взаимодействие между ЕИССО и Системата за
общински облачни услуги
Конкретният обхват на Мярка IV.2.1.1 ще произтече от степента на технологична
готовност от страна на Държавна агенция „Електронно управление“ и уточняване на
техническите изисквания и необходимите ресурси спрямо етапите на развитие на
ЕИССО.
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Мерки в изпълнение на целевите области
Стойности на
Индикатори за индикаторите за
Приоритети
изпълнение
изпълнение
Начало
Край
Текущ Целеви
Стратегическа цел I. „Трансформиране на НОИ в цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси“
I.1. Целева област „Усъвършенстване на съществуващи системи в обхвата на ЕИССО“
Етап 1 (2018-2020)
Мярка I.1.1.1.
Развитие на
01.2019
12.2019
300 000,00 Бюджет на НОИ + Брой надградени 0
1
Функционално
Институционалната
финансиране по модули
надграждане на модул архитектура на НОИ до
европейски
и
„Националната система обхващане на основните и
международни
за отпускане и
спомагателните процеси в
програми на ЕС,
изплащане на пенсиите“ НОИ
ЕК
и
други
(НСОИП)
финансови
Поетапно въвеждане на
механзими
на
Институционалната
ЕИП
архитектура на НОИ по
отношение на основните и
спомагателни процеси в
НОИ
Реализиране на
функционалните
изисквания към ЕИССО на
НОИ
01.2019
12.2019
168 000,00 Бюджет на НОИ + Брой надградени 0
1
Мярка I.1.1.2.
Развитие на
Функционално
Институционалната
финансиране по модули
надграждане на модул архитектура на НОИ до
европейски
и
Наименование на
мярката

Период на
изпълнение

Необходим
ресурси

Източник на
финансира-не
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Допълнителна
информация

Индикаторът се
отнася до
модули с
добавени
функционални
изисквания

Индикаторът се
отнася до
модули с

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
„Информационна
система за пенсии по
европейски регламенти и
международни
договори“ (ЕРМД)

обхващане на основните и
спомагателните процеси в
НОИ
Поетапно въвеждане на
Институционалната
архитектура на НОИ по
отношение на основните и
спомагателните процеси в
НОИ
Реализиране на
функционалните
изисквания към ЕИССО на
НОИ
04.2019
Мярка I.1.1.3.
Развитие на
Функционално
Институционалната
надграждане на
архитектура на НОИ до
модулите на ЕИССО,
обхващане на основните и
обвързани с
спомагателните процеси в
НОИ
информационните
системи за управление Поетапно въвеждане на
на регистрите с данни,
Институционалната
необходими за
архитектура на НОИ по
основните процеси и
отношение на основните и
контролните процедури спомагателните процеси в
НОИ
Реализиране на
функционалните
изисквания към ЕИССО на
НОИ
04.2019
Мярка I.1.1.4.
Развитие на
Функционално
Институционалната
надграждане на модул архитектура на НОИ до

международни
програми на ЕС,
ЕК
и
други
финансови
механзими
на
ЕИП

добавени
функционални
изисквания

03.2020

168 000,00 Бюджет на НОИ + Брой надградени 0
финансиране по модули
европейски
и
международни
програми на ЕС,
ЕК
и
други
финансови
механзими
на
ЕИП

3

Индикаторът се
отнася до
модули с
добавени
функционални
изисквания

03.2020

132 000,00 Бюджет на НОИ + Брой надградени 0
финансиране по модули
европейски
и

1

Индикаторът се
отнася до
модули с
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„Електронен
осигурителен архив“
(ЕОА)

обхващане на основните и
спомагателните процеси в
НОИ
Поетапно въвеждане на
Институционалната
архитектура на НОИ по
отношение на основните и
спомагателните процеси в
НОИ
Реализиране на
функционалните
изисквания към ЕИССО на
НОИ

международни
програми на ЕС,
ЕК
и
други
финансови
механзими
на
ЕИП

добавени
функционални
изисквания

Етап 2 (2020-2023)
Конкретният обхват на Етап 2 предстои да бъде дефиниран след изясняване на техническите изисквания, необходимите ресурси, нормативните промени и др. в
обхвата на целевите области в периода 2018-2020 г. относно основните и спомагателните процеси, свързани с краткосрочните парични обезщетения, помощи и
гарантирани вземания, и възможностите за развитие и поетапно въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на всички основни и
спомагателни процеси в НОИ.
I.2. Целева област „Изграждане и развитие на Интегрирана информационна система за пенсиите (ИИСП)“
Етап 1 (2018-2021)
Мярка I.2.1.1. Развитие и Развитие на
01.2019
10.2021
2 025 000 ОПДУ
Разработена
0
1
въвеждане на
Институционалната
Институционалн
Институционалната
архитектура на НОИ до
а архитектура за
архитектура на НОИ по
обхващане на основните и
приоритетни
отношение на
спомагателните процеси в
процеси,
НОИ (свързани с пенсиите)
приоритетни процеси,
свързани с
пенсиите
свързани с пенсиите,
Поетапно въвеждане на
чрез създаване на
Институционалната
1
Брой внедрени 0
Индикаторът се
ядрото на ИИСП/ЕОД
архитектура на НОИ по
системи
отнася до нови
отношение на основните и
системи
спомагателните процеси в
НОИ (свързани с пенсиите)
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Реализиране на
Електронно осигурително
досие и комплексна
административна услуга
за изплащане на пенсиите
01.2019
Мярка I.2.1.2.
Реализиране на
Разработване на
Електронно осигурително
приложно-програмни
досие и комплексна
интерфейси за обмен на административна услуга
за изплащане на пенсиите
информация между
ядрото на ИИСП/ЕОД със
съществуващите
информационни
системи за отпускане и
изпращане на пенсии
(НСОИП, ЕРМД, АИС на
НОИ „Архимед“)
Мярка I.2.1.3.
Реализиране на
01.2019
Осигуряване на
Електронно осигурително
свързаност на ядрото на досие и комплексна
ИИСП/ЕОД с Единния
административна услуга за
портал за електронни
изплащане на пенсиите
услуги на НОИ
01.2019
Мярка I.2.1.4.
Реализиране на
Осигуряване на
Електронно осигурително
свързаност на ядрото на досие и комплексна
ИИСП/ЕОД с
административна услуга за
изплащане на пенсиите
Технологичната
платформа за
информационно и
процесно
междуведомствено
взаимодействие

10.2021

250 000 ОПДУ

Брой внедрени
модули

0

3

Индикаторът се
отнася до нови
модули

10.2021

50 000 ОПДУ

Брой въведени
модули

0

1

Индикаторът се
отнася до брой
интеграции

10.2021

50 000 ОПДУ

Брой въведени
модули

0

1

Индикаторът се
отнася до брой
интеграции
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Мярка I.2.1.5.
Разработване на
приложно-програмни
интерфейси за обмен на
информация с ядрото на
ИИСП/ЕОД и за подаване
на структурирана
информация от
съществуващите
източници на документи
и данни за пенсии
Етап 2 (2021-2022)
Мярка I.2.2.1. Развитие и
въвеждане на
Институционалната
архитектура на НОИ по
отношение на основните
и спомагателните
процеси, свързани с
пенсиите, извън
реализираните на Етап 1,
чрез консолидиране на
информация от
съществуващите
източници на документи
и данни за пенсии чрез
подаване на
структурира-на
информация за
осигурителен стаж
преди 01.01.1997

01.2019
Реализиране на
Електронно осигурително
досие и комплексна
административна услуга за
изплащане на пенсиите

10.2021

450 000 ОПДУ

06.2022
Развитие на
Институционалната
архитектура на НОИ до
обхващане на основните и
спомагателните процеси в
НОИ (свързани с пенсиите)
Поетапно въвеждане на
Институционалната
архитектура на НОИ по
отношение на основните и
спомагателните процеси в
НОИ (свързани с пенсиите)
Реализиране на
Електронно осигурително
досие и комплексна
административна услуга
за изплащане на пенсиите

12.2023

7 500 000 Бюджет на НОИ
+ финансиране
по европейски и
международни
програми на ЕС,
ЕК и други
финансови
механзими на
ЕИП

Мярка I.2.2.2.

Реализиране на

06.2022

12.2023

750 000 Бюджет на НОИ

0

4

0
Разработена
Институционалн
а архитектура за
основните и
спомагателните
процеси,
свързани с
пенсиите, извън
реализираните
на Етап 1

1

въведени 0

1

Брой внедрени
модули

Брой
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Индикаторът се
отнася до нови
модули

Индикаторът се

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Разработване на
Електронно осигурително
+ финансиране модули
приложно-програмен
досие и комплексна
по европейски и
интерфейс за обмен на административна услуга
международни
за изплащане на пенсиите
информация между
програми на ЕС,
ядрото на ИИСП/ЕОД с
ЕК и други
модул „Система за
финансови
електронен обмен на
механзими на
ЕИП
социалноосигурителна
информация (EESSI) за
пенсиите“ и
реализиране на
функционални
изисквания по
отношение на
координацията на
системите за социална
сигурност на ЕС
Етап 3 (2022-2023)
Предстои да бъде дефиниран след изясняване на технически изисквания и необходимите ресурси на целевите области в периода 2018-2022 г.
I.3. Целева област „Развитие на Технологична платформа за информационно и процесно междуведомствено взаимодействие“
Етап 1 (2018-2021)
01.2019
10.2021
850 000 ОПДУ
0
1
Мярка I.3.1.1. Развитие и Развитие на
Разработена
въвеждане на
Институционалната
Институционалн
Институционалната
архитектура на НОИ до
а архитектура за
архитектура на НОИ до обхващане на основните и
основните и
обхващане на основните спомагателните процеси
спомагателните
и спомагателните
(по информационно и
процеси по
процеси по
процесно
информационно
информационно и
междуведомствено
и процесно
процесно
взаимодействие)
междуведомств
междуведомствено
ено
Поетапно въвеждане на
взаимодействие,
взаимодействие
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отнася до
модули с
добавени
функционални
изисквания.

-

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
свързани с пенсиите,
чрез разработване на
Технологична
платформа за
информационно и
процесно
междуведомствено
взаимодействие във
връзка с обмен на
информация, документи
и данни за пенсии

Институционалната
архитектура на НОИ по
отношение на основните и
спомагателните процеси
(по информационно и
процесно
междуведомствено
взаимодействие)
Осигуряване на надеждно
и стандартизирано
взаимодействие с други
ведомства в Република
България
Мярка I.3.1.2.
Осигуряване на надеждно 01.2019
Разработване на
и стандартизирано
вътрешни електронни
взаимодействие с други
административни услуги ведомства в Република
за обмен на
България
информация, свързана с
пенсиите
Мярка I.3.1.3.
Осигуряване на надеждно 01.2019
Реализиране на
и стандартизирано
свързаност на
взаимодействие с други
Технологичната
ведомства в Република
платформа за
България
информационно и
Реализиране на
процесно
свързаност на
междуведомствено
Технологичната
взаимодействие със
платформа за
Средата за
информационно и
междурегистров обмен процесно
на данни RegiX
междуведомствено
взаимодействие със

, свързани с
пенсиите
Брой внедрени
системи

10.2021

12.2021

0

1

Индикаторът се
отнася до нови
системи

Брой въведени
електронни
услуги

0

8

-

87 000 Бюджет на НОИ Брой въведени
+ финансиране модули
по европейски и
международни
програми на ЕС,
ЕК
и
други
финансови
механзими на
ЕИП

0

1

Индикаторът се
отнася до брой
интеграции.

200 000 ОПДУ
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Средата за
междурегистров обмен на
данни RegiX
Етап 2 (2021-2023)
Конкретният обхват на мерките и техните прогнозни бюджети предстои да бъде дефиниран след изясняване на техническите изисквания, необходимите
ресурси, нормативните промени и др. в обхвата на целевите области в периода 2018-2021 г. относно основните и спомагателните процеси по информационно и
процесно междуведомствено взаимодействие, свързани с краткосрочни парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания, чрез надграждане на
Технологичната платформа за информационно и процесно междуведомствено взаимодействие, и разработване на вътрешни електронни административни
услуги за обмен на информация с институции от централната и/или общинската администрация – заинтересовани страни в процесите по отпускане и изплащане
на краткосрочни парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания (включително Националната здравноосигурителна каса, Националния статистически
институт и др.).
I.4. Целева област „Развитие на адекватна ИТ инфраструктура, осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана работоспособност“
НОИ текущо се грижи за поддържане и развиване на адекватна ИТ инфраструктура, осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана
работоспособност – за целия период 2018-2023 г.
Конкретните мерки за реализиране на приоритетите на Секторна стратегия „е-осигуряване“ в рамките на Целева област I.4. „Развитие на адекватна ИТ
инфраструктура, осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана работоспособност“ могат да включват:
 развитие и въвеждане на Технологична архитектура, като част от Институционалната архитектура на НОИ, по отношение на основните и спомагателните
процеси от целевите области;
 унификация на хардуерните платформи;
 актуализация на капацитета и организацията на комуникационната инфраструктура;
 доставки на лицензи за право на ползване и поддръжка на актуални версии на софтуер за сървъри на приложения, бази данни, електронна поща,
антивирусни софтуерни продукти, операционни системи и допълнителен софтуер за работата на информационните системи на НОИ;
 поддръжка на хардуерна инфраструктура за предоставяне на файлови услуги за спомагателни процеси;
 изграждане на резервиращ център за гарантиране непрекъсваемостта на специализираните информационни системи.
I.5. Целева област „Въвеждане и прилагане на методологии и стандарти“
Етап 1 (2018-2020)
01.2019
12.2020
220 000 Бюджет на НОИ Брой въведени 0
2
Мярка I.5.1.1.
Усъвършенстване
Въвеждане на
прилагането на
+ финансиране методологии
методология за
методологии за
по европейски и
управление на ИТ
управление на ИТ
международни
дейности/проекти RUP и дейности/проекти
програми на ЕС,
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
TOGAF

Мярка I.5.1.2.
Сертифициране на
разработената система
за управление
сигурността на
информацията (СУСИ) по
ISO 27001

Въвеждане и прилагане на 06.2018
национални и
международни ИТ
стандарти

06.2019

ЕК и други
финансови
механзими на
ЕИП
60 000 Бюджет на НОИ Брой въведени
+ финансиране ИТ стандарти
по европейски и
международни
програми на ЕС,
ЕК и други
финансови
механзими на
ЕИП

0

1

-

Етап 2 (2020-2023)
Мерките по изпълнение на Етап 2 ще произтекат от развитието на Институционалната архитектура на НОИ и след изясняване на техническите изисквания и
необходимите ресурси на целевите области в периода 2018-2020 г., включително в следствие на изменения в нормативната уредба (по приложимост).
I.6. Целева област „Развитие на Справочно-аналитична платформа“
Етап 1 (2018-2020)
06.2020
180 000 Бюджет на НОИ Брой анализи
0
1
Мярка I.6.1.1.
Разработване на цялостна 01.2019
Разработване на
Концепция за развитие на
+ финансиране Брой приети
0
1
цялостна Концепция за Справочно-аналитична
по европейски и концепции
развитие на Справочно- платформа на НОИ
международни
аналитична платформа
програми на ЕС,
на НОИ
ЕК и други
финансови
механзими на
ЕИП
Етап 2 (2020-2023)
01.2020
10.2023
1 960 000 Бюджет на НОИ Разработена
0
1
Мярка I.6.2.1. Развитие и Развитие на
Конкретният
въвеждане на
Институционалната
+ финансиране Институционалн
обхват ще
Институционалната
архитектура на НОИ до
по европейски и а архитектура за
произтече от
архитектура на НОИ до обхващане на основните и
международни справочноизпълнението на
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
обхващане на основните
и спомагателните
процеси в НОИ за
справочно-аналитични
цели чрез реализиране
на Концепцията за
развитие на Справочноаналитична платформа
на НОИ

спомагателните процеси в
НОИ (за справочноаналитичните цели)
Поетапно въвеждане на
Институционалната
архитектура на НОИ по
отношение на основните и
спомагателните процеси в
НОИ (за справочноаналитичните цели)

програми на ЕС, аналитичните
ЕК и други
процеси
финансови
механзими на
ЕИП

Етап 1 и е в
пряка
зависимост от
развитието на
Институционалн
а архитектура на
НОИ и
изясняване на
техническите
изисквания и
необходимите
ресурси на
целевите
области в
периода 20182020 г.

Стратегическа цел II. „Предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса от НОИ“
II.2. Целева област „Развитие на Единен портал за електронни услуги на НОИ“
Етап 1 (2018-2021)
Мярка II.1.1.1. Развитие Осигуряване на единна
01.2019
10.2021
900 000 ОПДУ
Развита
0
1
и въвеждане на
входна точка за
Институционалн
Институционалната
електронно общуване на
а архитектура за
архитектура на НОИ по
бизнеса и гражданите с
процесите по
отношение на процесите НОИ
предоставяне на
по предоставяне на
електронни
Предоставяне на
електронни
административн
електронни услуги с
административни и
и и справочни
широк обществен ефект и
справочни услуги на
услуги на НОИ (в
обвързването им със
НОИ (в частта обмен на специализираните
частта обмен на
документи и данни за
документи и
информационни системи
пенсии) чрез изграждане Повишаване на нивото на
данни за
пенсии)
на Единен портал за
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-

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
електронни услуги на
НОИ (в частта
електронен обмен на
документи и данни за
пенсии)
Мярка II.1.1.2.
Реализиране на
електронни услуги

Мярка II.1.1.3.
Реализиране на
свързаност на Единния
портал за електронни
услуги на НОИ с Единния
портал за достъп до
електронни
административни услуги

Мярка II.1.1.4.
Предпроектно

надеждност и
информационна сигурност
при електронното
общуване на физически и
юридически лица с НОИ
01.2019
Предоставяне на
електронни услуги с
широк обществен ефект и
обвързването им със
специализираните
информационни системи
01.2019
Осигуряване на единна
входна точка за
електронно общуване на
бизнеса и гражданите с
НОИ
Предоставяне на
електронни услуги с
широк обществен ефект и
обвързването им със
специализираните
информационни системи
Реализиране на
свързаност на Единния
портал за електронни
услуги на НОИ с Единния
портал за достъп до
електронни
административни услуги
06.2020
Осигуряване на единна
входна точка за

1

Индикаторът се
отнася до нови
системи

Брой въведени 0
електронни
услуги
Брой въведени 0
комплексни
административн
и услуги
Брой въведени 0
модули

12

-

1

-

1

Индикаторът се
отнася до брой
интеграции.

Брой анализи

1

-

Брой внедрени
системи

10.2021

225 000 ОПДУ

12.2021

87 000 Бюджет на НОИ
+ финансиране
по европейски и
международни
програми на ЕС,
ЕК и други
финансови
механзими на
ЕИП

03.2021

50 000 Бюджет на НОИ
+ финансиране
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
проучване за
реализиране на
допълнителни
електронни
административни услуги

Етап2 (2021-2023)
Мярка II.1.2.1. Развитие
и въвеждане на
Институционалната
архитектура на НОИ по
отношение на процесите
по предоставяне на
електронни
административни и
справочни услуги на
НОИ (в частта обмен на
документи и данни за
краткосрочни
обезщетения) чрез
надграждане на
Единния портал за
електронни услуги на
НОИ

електронно общуване на
бизнеса и гражданите с
НОИ
Предоставяне на
електронни услуги с
широк обществен ефект и
обвързването им със
специализираните
информационни системи

06.2022
Осигуряване на единна
входна точка за
електронно общуване на
бизнеса и гражданите с
НОИ
Предоставяне на
електронни услуги с
широк обществен ефект и
обвързването им със
специализираните
информационни системи
Повишаване на нивото на
надеждност и
информационна сигурност
при електронното
общуване на физическите
и юридическите лица с
НОИ
01.2021
Мярка II.1.2.2.
Осигуряване на единна
Непрекъснато развитие входна точка за
на електронните услуги, електронно общуване на
предоставяни чрез
бизнеса и гражданите с

по европейски и
международни
програми на ЕС,
ЕК и други
финансови
механзими на
ЕИП

12.2023

800 000 Бюджет на НОИ
+ финансиране
по европейски и
международни
програми на ЕС,
ЕК и други
финансови
механзими на
ЕИП

0
Развита
Институционалн
а архитектура за
процесите по
предоставяне на
електронни
административн
и и справочни
услуги на НОИ (в
частта обмен на
документи и
данни за
краткосрочни
обезщетения)

1

12.2023

324 000 Бюджет на НОИ
+ финансиране
по европейски и
международни

Брой въведени
електронни
услуги / Брой
въведени

0

-
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Конкретният
обхват и бюджет
ще произтече от
изпълнението на

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
НОИ
Предоставяне на
електронни услуги с
широк обществен ефект и
обвързването им със
специализираните
информационни системи
Повишаване на нивото на
надеждност и
информационна сигурност
при електронното
общуване на физическите
и юридическите лица с
НОИ
Стратегическа цел III. „Популяризиране, достъп и участие в сектор „е-осигуряване“
III.1. Целева област „Популяризиране и насърчаване на участието“
Етап 1 (2018-2020)
Мярка III.1.1.1. Развитие Предоставяне на
01.2019
12.2020
300 000
на механизми за
механизми за
сътрудничество с
сътрудничество с
частния сектор и
партньорските
неправителствени
организации
организации, отчитайки
постиженията в областта
на информационните
технологии
III.2. Целева област „Електронно включване и приобщаване“
Етап 1 (2018-2020)
01.2019
12.2020
40 000
Мярка III.2.1.1.
Подпомагане и
Провеждане на
стимулиране
специализирани
използването на
семинари и обучения на електронни услуги
специализираните
информационни
системи

програми на ЕС, комплексни
ЕК и други
административн
и услуги
финансови
механзими на
ЕИП

Бюджет на НОИ Брой въведени
+ финансиране механизми
по европейски и
международни
програми на ЕС,
ЕК и други
финансови
механзими на
ЕИП

Етап 1,
развитието на
Институционалн
а архитектура на
НОИ и
изясняване на
технически
изисквания и
необходимите
ресурси на
целевите
области в
периода 20182021 г.

0

1

Бюджет на НОИ Брой проведени 0
+ финансиране серии от
по европейски и обучения
международни

3
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-

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
бизнеса за
предстоящи/нововъведе
ни промени в
автоматизираните
процеси

Обучение на осигурените
лица и осигурителите/
самоосигуряващите се за
използване на
електронните услуги на
НОИ
06.2022
Мярка III.2.1.2.
Подпомагане и
Разширяване на
стимулиране
Електронната система за използването на
електронни услуги
управление на
административното
Регистриране и
обслужване в ТП на НОИ управление на
запитвания, навременна
помощ на потребителите
при използването на
услуги, предоставяни от
НОИ
Етап 2 (2020-2023)
06.2022
Мярка III.2.2.1.
Подпомагане и
Разработване на
стимулиране
алтернативни канали за използването на
електронни услуги
достъп до електронни
услуги на НОИ (през
Увеличаване
мобилни устройства)
използването на
електронни услуги чрез
подобрения в
достъпността, повишаване
осведомеността на
потребителите
06.2022
Мярка III.2.2.2.
Подпомагане и
Изграждане и пускане в стимулиране
експлоатация на
използването на

програми на ЕС,
ЕК и други
финансови
механзими на
ЕИП
12.2023

240 000 Бюджет на НОИ Брой ТП, в които 0
+ финансиране е внедрена
по европейски и системата
международни
програми на ЕС,
ЕК и други
финансови
механзими на
ЕИП

-

12.2023

900 000 Бюджет на НОИ Брой внедрени
+ финансиране системи
по европейски и
международни
програми на ЕС,
ЕК и други
финансови
механзими на
ЕИП

0

1

12.2023

600 000 Бюджет на НОИ Брой внедрени
+ финансиране системи
по европейски и

0

1
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Възлагане по
реда на ЗОП.
Конкретният

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
национална система за
Сървис Деск

Мярка III.2.2.3.
Разработване и
внедряване на Система
за измерване степента
на удовлетвореност на
клиентите в реално
време

електронни услуги
Регистриране и
управление на
запитвания, навременна
помощ на потребителите
при използването на
услуги, предоставяни от
НОИ
Увеличаване
използването на
електронни услуги чрез
подобрения в
достъпността, повишаване
осведомеността на
потребителите
01.2020
Подпомагане и
стимулиране
използването на
електронни услуги
Регистриране и
управление на
запитвания, навременна
помощ на потребителите
при използването на
услуги, предоставяни от
НОИ

международни
програми на ЕС,
ЕК и други
финансови
механзими на
ЕИП

12.2021

200 000 Бюджет на НОИ Брой внедрени
+ финансиране системи
по европейски и
международни
програми на ЕС,
ЕК и други
финансови
механзими на
ЕИП
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обхват и бюджет
ще се дефинира
след изясняване
на техническите
изисквания и
необходимите
ресурси на
целевите
области в
периода 20192020г.
Предварително
остойностяване:
600 000 лева без
ДДС
0
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1

Възлагане по
реда на ЗОП.
Конкретният
обхват и бюджет
ще се дефинира
след изясняване
на техническите
изисквания и
необходимите
ресурси на
целевите
области в
периода 20192020г.
Предварително
остойностяване:
200 000 лева без
ДДС

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Стратегическа цел IV. „НОИ като неразделна част от Архитектурата на електронното управление на Р. България“
IV.1. Целева област „Реализиране на свързаност на ЕИССО на НОИ с хоризонталните системи на електронното управление“
Етап 1 (2018-2021)
01.2019
12.2021
87 000 Бюджет на НОИ Брой въведени 0
Мярка IV.1.1.1.
Реализиране на
Реализиране на
взаимодействие между
+ финансиране модули
взаимодействие между ЕИССО и Системите за епо европейски и
ЕИССО и Системите за е- автентикация и емеждународни
оторизация
автентикация и епрограми на ЕС,
оторизация
ЕК и други
финансови
механзими на
ЕИП

Мярка IV.1.1.2.
Реализиране на Единния
модел за заявяване,
заплащане и
предоставяне на
електронни
административни услуги

Реализиране на Единния
модел за заявяване,
заплащане и
предоставяне на
електронни
административни услуги

01.2019

12.2021

87 000 Бюджет на НОИ Брой внедрени
+ финансиране модули
по европейски и
международни
програми на ЕС,
ЕК и други
финансови
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1

Индикаторът се
отнася до брой
интеграции.
Конкретният
обхват и бюджет
ще произтекат
от степента на
технологична
готовност от
страна на
Държавна
агенция
„Електронно
управление“
(съгласно
Модела на
интеграция с
хоризонталната
система за еавтентикация)
спрямо етапите
на развитие на
ЕИССО.
Индикаторът се
отнася до нови
модули.
Конкретният
обхват и бюджет
ще произтекат

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
за ЕИССО

за ЕИССО

механзими на
ЕИП

от степента на
технологична
готовност от
страна на
Държавна
агенция
„Електронно
управление“ и
уточняване на
техническите
изисквания и
необходимите
ресурси спрямо
етапите на
развитие на
ЕИССО.

IV.2. Целева област „Реализиране на свързаност на ЕИССО на НОИ с централизираните системи на електронното управление“
Етап 1 (2018-2021)
01.2019
12.2021
264000 Бюджет на НОИ Брой въведени 0
Мярка IV.2.1.1.
Реализиране на
Реализиране на
взаимодействие между
+ финансиране модули
взаимодействие между ЕИССО и Системата за
по европейски и
общински
облачни
услуги
ЕИССО и Системата за
международни
общински облачни
програми на ЕС,
услуги
ЕК и други
финансови
механзими на
ЕИП
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1

Индикаторът се
отнася до брой
интеграции.
Конкретният
обхват и бюджет
ще произтекат
от степента на
технологична
готовност от
страна на
Държавна
агенция
„Електронно
управление“ и
уточняване на

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
техническите
изисквания и
необходимите
ресурси спрямо
етапите на
развитие на
ЕИССО.
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