Проект „Разработване на информационна система „Регистър на групи
предприятия" като неразделна част от Информационната система „Регистър на
статистическите единици"
Договор № 13-32-19 от 29.01.2014 г. Осъществяван с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.
Реализиращ се от Национален Статистически Институт.
Продължителност на проекта 16 (шестнадесет) месеца.
Цели на проекта
Изпълнение на Регламенти (ЕО) № 177, (ЕО) № 192/2009, (ЕС) № 1097/2010 на
Комисията, Стратегия за развитие на Националната статистическа система на
Република България, както и дългосрочното подобряване дейностите на Национален
Статистически Институт, свързани с участието му в проект на Европейската Комисия
по изграждане и поддържане на ЕвроГруп регистър.
Специфични цели:
• Подобряване функциите на Национален статистически институт (оперативна
съвместимост на хоризонтално ниво), свързани с изграждане и поддържане на
Регистър на статистическите единици;
• Повишаване капацитета на служителите в Националния Статистически
Институт чрез подобряване на информационни системи и обучения;
• Внедряване на допълнителен модул за Групи предприятия към информационна
система „Регистър на статистическите единици“ в реална експлоатация.
Целева група:
• Национален Статистически институт на Република България
Дейности по проекта:
1. Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за проектните
дейности.
2. Технологични разработки;
3. Дейности по информация и публичност - планиране и провеждане на дейности по
популяризиране на резултатите от проекта и дейностите, които са предмет на
анализ и подобряване на функционалността на Национален Статистически
Институт- публикуване на периодична информация за проекта на електронната
страница на Национален Статистически Институт, провеждане на пресконференция
и семинар в края на проекта;

4. Извършване на независим одит на дейностите по проекта;
5. Управление на проекта – осъществяване на текущ контрол върху всички
изпълнители на дейности по проекта, верификация на направените разходи,
подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК,
мониторинг и оценка на проекта.
Очаквани резултати:
1. Изготвен системен проект
2. Разработка и тестове на методологията и архитектурата, утвърдени в системният
проект
3. Обучение на служителите на Национален Статистически Институт;
4. Внедрена система в реална експлоатация
Проектното предложение се основава на досегашния опит на Национален
Статистически Институт в сферата на електронното управление и на стратегическите
приоритети на институцията в съответствие с изпълнението на регламентите на
Европейския съюз и Стратегията за развитие на Националната статистическа система.
Целта на проекта е да се подобри функционалността на информационна система
„Регистър на статистическите единици" (ИС „РСЕ") в Национален Статистически
Институт.
По този начин:
− ще се подобри обхвата и качеството на данните в Регистъра на статистическите
единици (под и над обхват, съдържание, приложимост, точност, навременна
актуализация, консистентност, сравнимост и кохерентност, изграждане на нови
статистически единици от тип „Група предприятия");
− ще се подобри качеството на статистическите данни за домейн „Бизнес
статистика";
− Ще се отчетат и отстранят съществуващи недостатъци на текущите
функционалности на Информационна система „РСЕ";
− Значително ще се подобрят дейностите, свързани с ЕвроГруп Регистър;
− Архитектурата на Информационна система „РСЕ" ще се приведе в съответствие
с добрите съвременни практики и изисквания на Европейския съюз;
− Ще се разработят нови и оптимизирани процедури по зареждане и обработка на
първичните данни от Годишната отчетност за статистическата единица „Група
предприятия" и нейните демографски събития;
− Ще се добавят нови функционалности в РСЕ;
− Ще се гарантира сигурността и конфиденциалността на данните за обектите,
съдържащи се в РСЕ, съхранявани и обработвани в Национален Статистически
Институт;
− Ще се подобри качеството на данните, свързани с производство на вътрешна и
външна статистика за предприятията под чуждестранен контрол;

Така дефинираните цели са в пълно съответствие, както с целта на приоритетна ос ІІІ
на ОПАК - „Качествено административно обслужване и развитие на електронното
управление”, така и със специфичната цел на настоящия под-приоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, тъй
като са изцяло насочени към подобряване дейността на държавните организации и
усъвършенстване на услугите, които те предлагат.
Дейностите, заложени в проектното предложение изпълняват една от основните цели
на настоящата процедура, а именно „Осигуряване на оперативна съвместимост на
информационните системи на администрациите на хоризонтално ниво”
Целите на проекта са в пълно съответствие и с мерките, заложени в следните
стратегическите и нормативни документи на Националния Статистически Институт и
Европейския съюз:
-

Стратегия за развитие на националната статистическа система;
Цели на администрацията на НСИ за 2013 г. ;
Десетгодишната стратегия за растеж на ЕС - „Европа 2020“;
Регламенти (ЕО) № 177, (ЕО) № 192/2009, (ЕС) № 1097/2010 на Комисията,
целящи намаляване натовареността на респондентите и повишаване качеството
на статистическите услуги за бизнеса.

