
„ Надграждане на поддържаните от Изпълнителна 
агенция „Автомобилна администрация“ регистри 

за периодични прегледи за техническата 
изправност на ППС и обучението и изпитите за 
придобиване на правоспособност за управление 

на МПС. Изграждане на нов модел на 
контролната дейност, основан на оценка на риска 

“ 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

                                                                                                                    



Оперативна програма „Добро управление“

По процедура BG05SFOP001-1.002 за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

„Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната 
карта за изпълнение на стратегията за развитие на 
електронното управление в Република България за 

периода 2016-2020 г.

Приоритетна ос № 1 
„Административно обслужване и е-управление“



 Срок за изпълнение на проекта
Начало: 01 май 2017 г.

Край: 31 октомври 2020 г.

 Обща стойност на проекта: 990 553,00 лева

 Размер на безвъзмездната финансова помощ: 100%



ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ

 Годишно от административните услуги на ИА „Автомобилна 
администрация“ се ползват над 10 000 граждани и фирми. 

 Изкючителното разнообразие от документи и високия интензитет 
на документооборота (над 3 милиона броя за една година), 
свързан с обслужване на автомобилния транспорт, водят до 
необходимостта от оптимизиране на информационните процеси в 
агенцията, чрез реализация на съвременни технологични средства и 
обмен на информация. 

 Потребностите на гражданите и бизнеса са свързани основно с 
нуждата от качествени административни услуги, достъп до 
информация и достъп до знания и умения.



Обща цел на проекта:

Надграждане на поддържаните от ИААА 
регистри и създаване на нов модел на 

контролната дейност, основан на оценка на 
риска с оглед намаляване на 

административната тежест и повишаване на 
ефективността на администрацията. 



Реализирани специфични цели

 Централизиране на данните за проведените изпити за придобиване на
правоспособност за управление на ППС;

 Надграждане на регистри и осигуряване на възможност за автоматизиран обмен на
данни между системите на ИААА и МВР;

 Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез разширено
прилагане на принципите на комплексно административно обслужване и
предоставяне на услуги по електронен път;

 Повишаване ефективността на контролната дейност на ИААА и ограничаване на
корупционните фактори при извършването на проверки;

 Повишаване капацитета на служителите на агенцията, чрез провеждане на обучения
за работа с регистрите, новите електронни услуги и новата система за контрол;



Дейности по проекта

Дейност 1: Надграждане на поддържаните от ИААА 
регистри и бази данни. Изграждане на нов модел на 
контролната дейност, основан на оценка на риска -

подписан договор с изпълнител, избран чрез обществена 
поръчка по чл. 18, ал. 1 от ЗОП

Дейност 2: Информация и комуникация по проекта -
подписан договор с изпълнител съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 

от ЗОП



Резултати по Дейност 1
1. Надградени са 12 регистъра/бази данни:
 Регистър „Изпити за придобиване на правоспособност за

управление на МПС“

 Регистър на лицата, провеждащи теоретично и
практическо обучение на кандидатите за ППУ на МПС

 Регистър на превозните средства, с които се извършва
обучение

 Регистър на лицата, които могат да бъдат определяни за
председатели на изпитни комисии за провеждане на
изпити за ППУ на МПС



 Регистър „Периодична проверка на техническата
изправност на ППС“

 Регистър на издадените разрешения за извършване на
пеиодични прегледи за проверка на техническа
изправност на ППС

 Регистър на председателите на комисии и техническите
специалисти, извършващи технически прегледи

 Бази данни за издадените удостоверения за
индивидуално одобряване на ППС



Резултат от автоматична проверка за кандидат за изпити за 
придобиване на правоспособност за управление на МПС“ в 

Регистъра за Български документи за самоличност на МВР



Резултат от автоматична проверка на данните в регистъра 
на ППС на МВР



Проверка на задължения по данък на ППС



Издаване и заверка на сертификат за техническа 
изправност на товарни автомобили и ремаркета



Резултати по Дейност 1 (2)

2. Реализирани са 7 електронни административни
услуги:

 Предоставяне на информация на МВР за резултатите от
извършените изпити за ППУ на МПС

 Записване на изпит за придобиване на правоспособност
за управление на МПС

 Подаване на заявление за изпит за АДР от водач на
МПС за превоз на опасни товари



 Бази данни на курсистите на които е проведено
обучение за превоз на опасни товари по шосе

 Бази данни на издадените карти за дигитални тахографи

 Бази данни на издадените карти за квалификация на
водача

 Регистър на водачите на лек таксиметров автомобил



 Подаване на заявление за изпит за придобиване на
квалификация за консултант по безопасност за превоз
на опасни товари

 Подаване на заявление за преиздаване, подмяна или
издаване на дубликат на карта за дигитални тахографи

 Подаване на заявление за преиздаване, подмяна или
издаване на дубликат на карта за квалификация на
водача

 Подаване на заявление за изпит за придобиване на
удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил



 Чрез въвеждането на новите електронни
административни услуги значително е облекчен редът
за подаване на заявления, като автоматично се извлича
информация от регистри като: БДС, ГРАО, НАП,
Регистър на Тахографски карти, Регистър на Карти за
квалификация на водача, Регистър на АДР свидетелства
на водач за превоз на опасни товари.

 При въвеждане на ЕГН и номер на документ
автоматично се извличат данни от съответните регистри
спрямо потребителския случай, като намесата на
служител е сведена до минимум:







 Предоставена е възможност за онлайн подаване на
заявление без да е необходимо посещението „на гише“
посредством:
 автентикация в системата с квалифициран електронен

подпис (КЕП)
 автентикация в системата посредством международен

паспорт и разработено мобилно приложение за
лицево разпознаване







Резултати по Дейност 1 (3)

3. Разработени са 11 ръководства за новите работни процеси и
функционалности

4. Извършен реинженеринг на работните процеси и промени
във вътрешните правила и процедури, свързани с
предоставянето на административни услуги, като са изготвени
проекти за изменение на подзаконови норамтивни актове



Резултати по Дейност 1 (4)

5. Разработена е методика за оценка на риска и осъществяване 
на контрол, основан на риска

6. Разработен е софтуер за подпомагане на контролната дейност

7. Доставено е специализирано оборудване за 80 автомобила за 
контролни екипи на ИААА

8. Обучени са 240 служители на ИААА



Осъществяване на контрол, основан на риска. Уеб 
приложение за създаване на график и извършване на 

проверка



Осъществяване на контрол, основан на риска. Уеб 
приложение за създаване на график и извършване на 

проверка



Софтуер за подпомагане на контролната дейност



Софтуер за подпомагане на контролната дейност



Специализирано оборудване за 80 автомобила за 
контролните екипи на ИААА



Специализирано оборудване за 80 автомобила за 
контролните екипи на ИААА



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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