РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА
Грантово споразумение: № INEA/CEF/ICT/A2016/11171568
Наименование на бенефициерите: Национална агенция за приходите (Координатор);
Национален осигурителен институт; Национална здравноосигурителна каса; Агенция за
социално подпомагане
Наименование: „Осигуряване на електронен обмен на социалноосигурителна
информация между България и ЕС“
Място на изпълнение: Република България
Обща стойност на проекта: 981 857 евро
Максимален размер на безвъзмездната помощ за дейността: 736 393 евро - 75% от
общата стойност на проекта, осигурени от финансиращия орган Изпълнителна агенция
за иновации и мрежи (INEA)
Срок за изпълнение: 03.10.2018 г.
Обща цел на проекта: Дейността ще допринесе за развитие на системите на
българските контактни точки, които си обменят информация за социална сигурност,
което ще позволи електронния обмен на данни за социална сигурност. Така България
ще се подготви за свързване с Основната платформа на Европейската система за
електронен обмен на данни за социална сигурност (EESSI).
Специфични цели:
1.

Преход към ефективен обмен на електронни данни и постепенно заместване на

процедурите на хартия – чрез допълнително развиване на националните системи

(разработка на хоризонтални модули за обмен на данни между националните точки за
достъп (АР) за да се подготвят структурирани електронни документи и да се намали
значително времето за реакция);
2.

Значително увеличение на ефикасността на координацията в областта на

социалната сигурност между България и ЕС – чрез инсталиране на Reference
Implementation of National Application (RINA);
3.

Съответствие с изискванията и сроковете, посочени в Регламенти (ЕК) 883/2004

и 987/2009 – чрез улесняване на електронния обмен на данни за социална сигурност
между България и страните от ЕС.

Основни дейности, за изпълнение:
1.

Доставяне и инсталация на хардуера и софтуера в НАП;

2.

Внедряване на национална точка за достъп (NАР) и RINA в НАП, АСП, НЗОК;

3.

Разработване на модули за комуникация и обмен на данни между националните

точки за достъп в НАП, АСП, НЗОК, НОИ;
4.

Координация и управление на проекта от страна на НАП;

5.

Разработване на модул за управление на данните за зареждане в СЕД;

6.

Внедряване на софтуерни модули за интеграция между националното

приложение на НОИ и точката за достъп (АР)/RINA;
7.

Надграждане на системата на НОИ за съхранение на данни от СЕД/НЕД

(неструктуриран електронен документ) и с модули за управление на правата за достъп
до СЕД;
8.

Вътрешна координация на дейностите на АСП, НЗОК, НОИ.

Очаквани резултати:
1.

Избран(и) изпълнител(и) за дейностите;

2.

Инсталиран и интегриран хардуер Доставени софтуерни лицензи и инсталиран

софтуер;
3.

Тествани и приети от всички организации национални контактни точки и RINA;

4.

Разработени и внедрени интерфейси за комуникация и обмен на данни между

националните контактни точки. Софтуерът за НОИ е разработен и инсталиран;

5.

Изготвен и представен на бенефициерите Годишен доклад за 2017 г.;

6.

Доставени Окончателен доклад и Финансов отчет;

7.

Завършена документация, съдържаща дизайна на системата за реализирането на

модул за управление на данните за зареждане в СЕД;
8.

Успешно извършена и тествана инсталация на модул за управление на данните

за зареждане в СЕД;
9.

Софтуерът за НОИ е разработен и инсталиран;

10.

Завършени обучения на ИТ екипа и бизнес потребителите във всички

организации;
11.

EESSI системата

в

България е преминала тестовете

за

съответствие

предоставени от Основната платформа за услуги на EESSI или от добре позната
тестваща организация за съответствие/работна съвместимост.
Целева група: Служители на НАП, НОИ, НЗОК и АСП, заети с обработване на
документи, съдържащи социалноосигурителна информация.

