Проект „Разработване на инструменти за осигуряване на възможност за онлайн дефиниране
и изпълнение на заявки за статистическа информация през сайта на Националния
статистически институт от гражданите, бизнеса и администрацията, чрез обработка на
информация от наблюдения на Националния статистически институт, генериране на таблици
и проверка на конфиденциалността на данните“, Приоритетна ос ІІІ „Качествено
административно обслужване и развитие на електронното управление”, Подприоритет 3.1.
„Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на
електронното управление”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален
фонд, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/13/3.1-08.
Проектът се реализира от Националния статистически институт.
Продължителност на проекта: 18 месеца.
Цел на проекта:
администрацията.
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Специфични цели:

Специфична цел 1: Ускоряване на процеса по предоставяне на данни за
потребители;.

Специфична цел 2: Подобряване качеството на крайния продукт;
Специфична цел 3: Усъвършенстване процеса на обработване на информацията,
получавана от наблюдения в Националния статистически институт.
Първа и втора специфични цели на проекта включват ускоряване на процеса по
предоставяне на данни за потребители и подобряване качеството на крайния продукт, което
съществено ще допринесе за подобряване на обслужването на гражданите, бизнеса,
администрацията и другите целеви групи, в това число чрез развитие на електронните услуги.
Целеви групи: Граждани, бизнес, професионални организации, сдружения и асоциации,
държавна администрация, Национален статистически институт на Република България.
Настоящото проектно предложение, неговите цели, дейности и очаквани резултати са
изцяло насочени към посрещане на така идентифицираните потребности на целевата група.
Дейности по проекта:

Дейност 1: Подготовка и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за
проектните дейности, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането й, съгласно
изискванията на нормативната уредба;

Дейност 2: Технологични разработки;
Дейност 3: Дейности по информация и публичност;
Дейност 4: Извършване на независим финансов одит;
Дейност 5: Управление на проекта.

Очаквани резултати:
1. Разработка и тестове на методологията и архитектурата, утвърдени в системният
проект;
2. Обучение на служителите на Национален статистически институт;
3. Внедрени инструменти в реална експлоатация;
4. Усъвършенстване процеса на обработване на информацията, получавана от
Информационна система „Бизнес статистика“;
5. Подобрено качество на статистическия продукт и удовлетворени изисквания на
потребителите на статистически данни;
6. Ускоряване на процеса по предоставяне на данни на потребители;
7. Намалена натовареност на потребителите.
Проектното предложение надгражда резултатите, постигнати в проект с наименование
„Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на
централните системи на електронно правителство”, финансиран по Оперативна програма
„Административен капацитет“, с бенефициент Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
В резултат на изпълнението на проекта се осигурява трайно въздействие върху
качеството на статистическите данни и подобряване на обслужването на граждани, бизнес,
професионални организации, сдружения и асоциации, държавна администрация и Национален
статистически институт на Република България. Постига се ефективно изпълнение на
поставените специфични цели: ускорява се процеса по предоставяне на данни за потребители
и подобряване качеството на крайния продукт, както и усъвършенстване на процеса на
обработване на информацията, получавана от наблюдения в Националния статистически
институт. Ще се разработят съвременни технологични разработки и инструкции за работа за
предоставяне на услуги по електронен път като следствие на направените анализи, проучените
добри практики и идентифицирането на конкретните нужди на потребителите. Ще се даде
възможност за:
•

Внедряване на информационна система за предоставяне на нови електронни услуги,
което ще доведе до достигане на най-високото ниво в процеса на предоставяне на
електронни услуги на потребителите;

•

Осигуряване на онлайн електронни услуги за бизнеса и гражданите на ниво 3 и 4 чрез
разработване и внедряване на информационна система, което само по себе си е
изключително иновативен подход, който за кратък период от време ще получи
успешна реализация и реално ще подобри качеството на предоставената
статистическа информация;

•

Намаляване на административната натовареност на бенефициента;

•

Обезпечаване на високо ниво на информационния обмен с външни, за Националния
статистически институт български и европейски организации и широк кръг
потребители - граждани, бизнес, професионални организации, сдружения и
асоциации, държавна администрация.

