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Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2020 г. 
 
 
 

Цели за 2020 г. 
Стратегичес

ки цели 
Стратегически 

документ 
Дейности 

Срок 
/месец през 

2020 г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

 
Изпълнение на 

заложения индикатор 
за целево състояние 

Индикатор за 
текущо 

състояние 

Индикатор за 
целево 

състояние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АВ 

1. Старти

ране на 

дейности по 

изпълнение на 

проект „ЦАИС - 

Единна входна 

точка“, съгласно 

актуализиранат

а Пътна карта 

към 

актуализиранат

а Стратегия за 

развитие на 

електронното 

управление в 

Република 

България (2019-

2023 г.), по 

който АВ е 

бенефициент. 

 

 

Предоставян
е на 
качествени, 
ефективни и 
леснодостъп
ни 
електронни 
услуги за 
гражданите 
и 
бизнеса; 
Намаляване 
на 
администрат
ивната 
тежест и 
подобряване 
на 
обслужванет
о. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуализиранат
а Стратегията 
за развитие на 
електронното 
управление в 
Република 
България 2019 – 
2023 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Изготвяне и подаване 
на проектно 
предложение по проект 
ЕВТ пред ОПДУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Възлагане 
изпълнение за 
изграждане на 
информационна 
система за 
реализиране на ЕВТ 

Декември 
2020 г. 

Подаването на 
годишните 
финансови 
отчети е сред 
най-често 
използваните 
административн
и услуги в 
държавата. Със 
създаването на 
„Единна входна 
точка“ ще се 
спестят време и 
ресурси на 
предприятията и 
физическите 
лица и ще се 
намали 
натовареността 
им, като се 
елиминира 
дублирането на 
подаваната 
информация.  
Реализацията 
на проекта ще 
доведе до пряко 
въздействие 
върху 
гражданите и 
фирмите, като 
оптимизира и 
процесите на 
обмен на данни 
и достъпност и 
публичност на 
информацията.  

Подадено 
проектно 
предложение 
по проект ЕВТ 
пред ОПДУ – 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Възложено 
изпълнение за 
изграждане на 
информацион
на система за 
реализиране 
на ЕВТ - 0 

Подадено 
проектно 
предложение по 
проект ЕВТ пред 
ОПДУ – 1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Възложено 
изпълнение за 
изграждане на 
информационна 
система за 
реализиране на 
ЕВТ - 1 

0 %    
*Забележка: изготвено 
е проектно 
предложение от страна 
на АВ, но не е открита 
процедура за 
кандидатстване от 
ОПДУ. Съгласно 
получено уведомление 
от ОПДУ няма да бъде 
открита процедура 
предвид измененията в 
ЗЕУ. Проектът е 
планиран в рамките на 
бюджета на АВ за 2021 
г. 
 
0 % 
Забележка: предвид 
неясноните по 
финансиране на 
проекта и липсата на 
отворена процедура за 
кандидатстване не е 
възложено и 
изпълнението 
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2. Норма

тивни промени в 

ЗТРРЮЛНЦ.  

 

Уеднаквяван
е на 
практиката 
на ДЛР и 
оптимизиран
е  работата 
в ТРРЮЛНЦ 

ЗТРРЮЛНЦ; 
Наредба № 1 от 
2007 г. за 
водене, 
съхраняване и 
достъп до 
търговския 
регистър и до 
регистъра на 
юридическите 
лица с 
нестопанска цел 
 
 

Сформиране на 

работна група за 

изготвяне на 

предложения за 

нормативни промени. 

 

Представяне на 

изготвените 

предложения за 

одобрение и приемане 

31.07.2020г. 
 
 
 
 
 
 
31.12.2020г. 
 
 

Законосъобразн
о, предвидимо и 
срочно 
регистърно 
производство. 

Брой проекти 
за изменение 
на нормативна 
уредба – 0  

Брой проекти за 
изменение на 
нормативна 
уредба – 2 

100% 
През 2020 г. са  
приети нормативни 
изменения в чл. 6, ал. 
3, чл. 12, ал. 3, чл.17, 
ал. 3 и ал. 4 от 
ЗТРРЮЛНЦ (обн. ДВ, 
бр. 38 от 24 април 2020 
г.), като разпоредбите 
имат отлагателно 
действие, съобразено 
със стартирането на 
проект „ЦАИС - Единна 
входна точка“, и е 
предвидено същите да 
влязат в сила от 
01.01.2022 г. 
В §5 от ПЗР на 
ЗТРРЮЛНЦ, (в сила от 
24.04.2020 г.) е 
предвиден облекчен 
ред във връзка с 
установяване на 
надлежното приемане 
от страна на 
компетентните органи 
на актовете по чл. 38, 
ал. 1 от Закона за 
счетоводството по 
отношение на 
производствата по 
обявяване на заявени 
пред ТРРЮЛНЦ 
годишни финансови 
отчети и годишни 
доклади за дейността, 
които не са 
приключили до 
влизането в сила на 
изменението. 
Във връзка с 
облекчаване на 
режима на доказване 
на приемането на 
годишните финансови 
отчети и годишните 
доклади за дейността, 
беше изменена и 
разпоредбата на чл. 
62а, ал. 2 , т. 2 и т. 3 от 
Наредба № 1 от 2007 г. 
за водене, съхраняване 
и достъп до търговския 
регистър и до 
регистъра на 
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юридическите лица с 
нестопанска цел (обн. 
ДВ, бр.23 от 14 март 
2020 г.) 

3. Предп

риемане на 

мерки за срочно 

обработване на 

заявленията за 

годишни 

финансови 

отчети 

Публичност 
на 
финансовит
е отчети, 
реализиране 
на проект 
„ЦАИС - 
Единна 
входна 
точка“ 

ЗТРРЮЛНЦ; 
Наредба № 1 от 
2007 г. за 
водене, 
съхраняване и 
достъп до 
търговския 
регистър и до 
регистъра на 
юридическите 
лица с 
нестопанска 
цел; ЗСч 
 

Предложения за 

приемане на 

нормативни промени 

свързани с 

облекчаване на 

проверката , която 

извършват ДЛР, при 

разглеждане на 

постъпилите в ИС на 

ТРРЮЛНЦ заявления 

за обявяване на ГФО и 

при приемането им - 

организационни 

административни 

дейности. 

Декември 
2020 г. 
 

Обработка на не 
по-малко от 25 
% от наличните 
в 
информационна
та система 
годишни 
финансови 
отчети 

Брой 
обработени 
заявления  

Брой обработени 
заявления 

100 % 
От страна на Агенция 
по вписванията са 
предприети следните 
действия за 
обработване на 
подадените заявления 
за обявяване на 
годишните финансови 
отчети от предходни 
години: 
Ежедневно 15 
длъжностни лица по 
регистрацията са 
определени да 
обработват единствено 
заявления за 
обявяване на годишни 
финансови отчети и 
декларациите по чл. 
38, ал. 9, т. 2 от Закона 
за счетоводството. 
От месец май 2020 г. 
Агенция по 
вписванията е 
осигурила възможност 
всяка събота да се 
полага извънреден 
труд, на който 
обикновено участват 
приблизително 2/3 от 
служителите на 
дирекция „ДЛР“. 
В резултат на 
приложените мерки 
през 2020 г. са 
обработени 635632 бр. 
заявления Г2 и Г3. 
Въпреки 
законодателните 
изменения и 
положените усилия от 
страна на Агенция по 
вписванията към края 
на 2020 г. все още е 
налице значителен 
брой необработени 
заявления за 
обявяване на годишни 
финансови отчети и 
декларации по чл. 38, 
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ал. 9, т. 2 от Закона за 
счетоводството. 

4. Стартиране 
на производство 
по създаване на 
имотен регистър 

Създаване, 
водене и 
съхранение 
на имотен 
регистър 
 
 
 
 
 
 

Програма за 
дейността по 
създаване на 
кадастъра и 
имотния 
регистър 

1.Предприемане на 
действия по създаване 
на имотен регистър 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Цифровизация на 
архиви и нанесена 
структурирана 
информация в ИИСКИР 
за служби по вписвания  
 
 
 

декември 
2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
декември 
2020 г. 
 
 

Намаляване на 
административн
ата тежест 
върху 
гражданите, 
бизнеса и 
нотариусите 
чрез изграждане 
на единен 
електронен 
портал за 
заявяване и 
предоставяне 
на електронни 
услуги. 
 
 
 
 
 
 
Обезпечаване 
на процеса на 
преминаване от 
персонално към 
поимотно 
вписване, чрез 
въведена 
структурирана 
информация в 
ИИСКИР, която 
ще спомогне за 
създаване на 
окончателни 
имотни партиди 
със заповедта 
по чл. 73 ЗКИР. 
Сигурно 
съхранение  на 
данните за 
имотите в 
Република 
България в 
електронен вид. 

Проект 
„Надграждане 
на имотния 
регистър  за 
интеграция с 
кадастралния 
регистър и 
предоставяне 
на 
допълнителни 
е-услуги“ 
изпълняван по 
ОПДУ( 
BG05SFOP001
-1.002-0004-
С01) – проект 
в процес на 
изпълнение 
 
 
Цифровизиран
и служби по 
вписванията - 
0 бр. 
 

Проект 
„Надграждане на 
имотния регистър  
за интеграция с 
кадастралния 
регистър и 
предоставяне на 
допълнителни е-
услуги“ 
изпълняван по 
ОПДУ( 
BG05SFOP001-
1.002-0004-С01) – 
изпълнен проект 
 
 
Цифровизирани 
служби по 
вписванията - 2 
бр. 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 

5.Надграждане 

на 

информационна

та система на 

регистър 

БУЛСТАТ. 

1.Привеждан
е на 
информацио
нната 
система на 
регистър 
БУЛСТАТ в 
съответсвти
е  със закона 

Регламент (ЕС) 
2016/679 на 
Европейския 
парламент. 
 
 
 
 
 

Предприемане на 
действия по 
заличаване на данни за 
ЕГН на физически лица 
и трансформирането 
им в 9 значен код 
 
 
 

декември 
2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 

Защита на 
личните данни 
на физически 
лица, чрез 
заличаването 
им в публичния 
регистър 
 
 

Трансформир
ане на кода по 
БУЛСТАТ, 
съвпадащ с 
ЕГН на 
физически 
лица, в 9 
значен код – 0 
% 

Трансформиране 
на кода по 
БУЛСТАТ, 
съвпадащ с ЕГН 
на физически 
лица, в 9 значен 
код – 100 % 
 
 

20 %  
*Забележка закона за 
изм. и доп. На ЗРБ е 
приет на 03.11.2020 г. 
като разпоредбите 
влизат в сила от 
04.01.2022 г. Изготвена 
е техническа 
спецификация за 
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за защита на 
личните 
данни  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
Разширяван
е на 
регистър 
Булстат за 
осигуряване 
на 
информация 
относно 
действителн
ите 
собственици 
на правни 
субекти и 
правни 
договоренос
ти, като част 
от BRIS 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директива (ЕС) 
2017/1132 на 
Европейския 
парламент и на 
Съвета от 14 
юни 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предприемане на 
действия по 
изграджане на 
съвместимост на 
регистър БУЛСТАТ в 
рамките на системата 
за взаимно свързване 
на регистрите 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
декември 
2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свързване на 
регистър 
БУЛСТАТ с 
BRIS 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свързване на 
регистър 
БУЛСТАТ с 
BRIS 2 – 0 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свързване на 
регистър 
БУЛСТАТ с BRIS 
2 –100 % 

надграждане на 
софтуера, включително 
проекта е включен в 
план-графика по 
системна интеграция 
за 2021 г. Предстои 
удостоверяване на 
съответствие от ДАЕУ 
по чл. 58 и съгласуване 
на схема за 
класификация на 
етапите с ДАНС. 
 
 
0% Все още няма 
предоставени 
технически 
спецификации от ЕК 

 

6.Надграждане 

на 

информационна

та система на 

ТРРЮЛНЦ 

1.Свързване 
на 
ТРРЮЛНЦ 
със 
Систематата 
за взаимно 
свързване 
на 
централните
, търговските 
и 
дружествени
те регистри 
(BRIS ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директива (ЕС) 
2017/1132 на 
Европейския 
парламент и на 
Съвета от 14 
юни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуализиране на 
разработения 
приложен софтуер за 
осигуряване на 
съвместимост с 
последната актуална 
версия (текущо 2.0) за 
връзка със Системата 
за взаимно свързване 
на централните, 
търговските и 
дружествените 
регистри BRIS  - 
свързване BRIS 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

декември 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свързване на 
информационна
та система на 
ТРРЮЛНЦ със 
BRIS 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свързване на 
информацион
ната система 
на ТРРЮЛНЦ 
със BRIS 1 – 
0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свързване на 
информационната 
система на 
ТРРЮЛНЦ със 
BRIS 1 – 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 % 
*Забележка: АВ е 
предприела всички 
необходими действия 
по възлагане на 
проекта, включително 
залагане на средства в 
бюджета и изготвяне 
на технически 
спецификации. ДАЕУ е 
постановила отказ от 
удостоверяване на 
техническите 
спецификации, въпреки 
многократно 
изпратената 
информация, че 
проектът следва да се 
изпълни съгласно 
изискванията заложени 
от ЕК и не може да 
бъдат включени всички 
точки на образеца на 
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2. 
Свързване 
на 
ТРРЮЛНЦ  
със 
Систематата 
за взаимно 
свързване 
на 
централните
, търговските 
и 
дружествени
те регистри 
(BRIS 2) 
 

 
 
 
Директива (ЕС) 
2017/1132 на 
Европейския 
парламент и на 
Съвета от 14 
юни 2017017 

 
 
 
 
Разширяване на 
ТРРЮЛНЦ, 
включително с 
информация относно 
действителните 
собственици на правни 
субекти и правни 
договорености 

 
 
декември 
2020 г. г. 

 
 
Свързване на 
информационна
та система на 
ТРРЮЛНЦ със 
BRIS 2 

 
 
 
Свързване на 
информацион
ната система 
на ТРРЮЛНЦ 
със BRIS 2 – 
0% 

 
 
Свързване на 
информационната 
система на 
ТРРЮЛНЦ със 
BRIS 2 – 100 % 

спецификации 
утвърден от ДАЕУ. 
 
 
0% Все още няма 
предоставени 
технически 
спецификации от ЕК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.Осигуряване 

непрекъсваемос

т на работата на 

регистрите, 

повишаване на 

сигурността на 

данните и 

на 

информационна

та сигурност на 

системите. 

Осигуряване 
устойчивост 
на 
регистрите и 
сигурност на 
данните 

тригодишна 
бюджетна 
прогноза 

1.Надграждане на 
съществуващата в АВ 
системна архитектура 
за осигуряване 
работата на 
информационните 
системите на всички 
регистри в два 
огледални 
информационни 
центъра, работещи в 
режим „активен/акти 
вен“. 

 
2.Доставка на прецизни 
климатизатори за 
Централно сървърно 
помещение в ЦУ на АВ 
 

 

 

3.Подмяна на 

комуникационното 

оборудване в страната 

 

Декември 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Септември 
 
 
 
 
 
 
 
Декември 
 
 
 

Гарантиране 
интегритета, 
непрекъсваемос
тта, 
киберзащитата 
и защитата от 
бедствия и 
аварии 
засягащи един 
от двата ИЦ на 
АВ.  
 
 
 
 
Гарантиране на 
микроклимата 
на 
оборудването в 
ИЦ на АВ. 
 
 
 
 
Гарантиране на 
микроклимата 
на 
оборудването в 
страната 
 

Брой 
надградени 
информацион
нии центрове 
на АВ - 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой 
осигурени с 
прецизни 
климатизатори 
информацион
ни центрове 
на АВ = 0 
 
 
Брой 
променено 
оборудване в 
страната = 0 

Брой надградени 
информационнии 
центрове на АВ - 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой осигурени с 
прецизни 
климатизатори 
информационни 
центрове на АВ = 
2 
 
 
 
Брой променено 
оборудване в 
страната = 113 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

 
 

100% 

8.Повишаване 

ефективността 

на работа на 

Сигурност за 
гражданите 
и бизнеса 

Нормативна 
уредба, съдебна 
практика, 

Периодично изготвяне 
на допълнения към 
методическите 

до 
31.12.2020г. 

Осигуряване на 
сигурност, 
бързина  и 

Съществуващ
и към момента 
методически 

Актуализирани 
методически 
указания – 1 бр. 

100% 
Агенция по 
вписванията прави 
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длъжностните 

лица по 

регистрация 

относно 
произнасяне
то на длр 
при сходни 
казуси 

изготвени 
анализи 

указания  предвидимост 
за 
потребителите 
на ТРРЮЛНЦ 

указания – 1 
бр. 

анализ на съдебната 
практика и регулярно 
допълва, 
осъвременява и 
изменя методическите 
указания по 
предложение на 
директора на дирекция 
„ДЛР“ към Агенция по 
вписванията до 
изпълнителния 
директор. 
През 2020 г. 
Методическите 
указания са изменяни 
четири пъти: на 
25.02.2020 г., на 
04.03.2020 г., на 
17.08.2020 г. и на 
18.09.2020 г. 

9.Повишаване 

на 

удовлетворенос

тта на 

потребителите  

По-високо 
качество на 
обслужване 

Харта на 
клиента, 
нормативна 
уредба, 
вътрешни 
актове 

Обучения на 
служителите за 
повишаване на 
професоналната 
квалификация; 
подобряване на 
комуникативните 
умения за работа с 
потребителите на 
услуги 

до 
31.12.2020г. 

По-бързо, 
улеснено  и 
качествено 
предоставяне 
на услугите. 

Проведени 
проучвания 
относно 
удовлетворен
остта на 
потребителите 
-  0 бр. 

Проведени 
проучвания 
относно 
удовлетвореностт
а на 
потребителите -  1 
бр. 

100 % 
Проучването е 
проведено на база 
попълване на анкетни 
карти от страна на 
ползвателите на 
административни 
услуги от Търговския 
регистър и регистъра 
на юридическите лица 
с нестопанска цел в 
регионалните дирекции 
на Агенци япо 
вписванията, като в 
периода на 
провеждане на 
проучването са 
постъпили 509 броя 
анкети. 

 
 
 

X
Габриела Козарева

Изпълнителен директор

 


