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ПРОЕКТ „РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦАИС „АНАЛИЗ НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК“ 

 

 

Оперативна програма „Добро управление“ 2014 - 2020 г. 

Приоритетна ос: „Административно обслужване и е-управление“ 

Наименование на процедурата: Процедура BG05SFOP001-1.026 чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Реализиране на ЦАИС 

„Анализ на корупционния риск“ 

Бенефициент: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество 

Бюджет на проекта: 1 000 000,00 лв., от които 850 000,00 лв. европейско финансиране и 

150 000,00 лв. национално финансиране 

Период за изпълнение: 26 месеца 

Кратко описание на проекта: 

В КПКОНПИ са изградени и действащи две информационни системи, поддържащи два 

регистъра: „Регистър на лицата, заемащи висши публични длъжности“ и информационна 

система Регистър „Сравнения на данни от регистъра на лицата, заемащи висши публични 

длъжности и информацията получавана от външни регистри“. Наличните системи и 

регистри са разработени още през 2007 г. от Сметна палата и с влизането в сила на 

ЗПКОНПИ през януари 2018 г., с вливането в КПКОНПИ на съответното звено от Сметната 

палата, свързано с дейността по отменения Закон за публичност на имуществото на лица, 

заемащи висши държавни и други длъжности, са преместени в КПКОНПИ. Бизнес 

процесите се изпълняват полуавтоматизирано в системите и предимно ръчно на хартия, 

което прави работните процеси по подаване, съхранение, обработка и проверка на 

декларациите, подавани от лицата, заемащи висши публични длъжности трудоемки, 

изискващи времеви и човешки ресурси, като съществено затрудняват дейността на 

служителите в дирекция Публичен регистър. Настоящият проект предвижда създаване на 

ЦАИС „Анализ на корупционния риск“, която ще оптимизира, електронизира и 

автоматизира процесите по обработка и проверка на декларираните факти и обстоятелства, 

ще осигури автоматизиран електронен обмен на данни с външни системи и регистри и ще 

служи като основен инструмент за извършване на анализ на корупционния риск. Системата 

ще позволява електронно подаване на декларациите, което ще облекчи значително 

задължените лица и ще намали риска от злоупотреба с лични данни и чувствителна 

информация. По този начин ще се минимизира рискът от грешки и неточности, като в 

същото време ще се гарантира надеждността, актуалността и достъпността на събираната, 

обработвана и съхранявана информация. ЦАИС ще бъде интегрирана с приложимите 

хоризонтални системи на електронното управление. Проектът ще допринесе за изпълнение 
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на целите на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление и е в 

изпълнение на мярка № 65 от Актуализираната пътна карта за изпълнение на 

Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 

2019-2023 г. 

 

Основна цел на проекта: 

Основната цел на проекта е разработване и внедряване на централизирана автоматизирана 

информационна система „Анализ на корупционния риск“, която да осигури сигурно, 

достъпно и високотехнологично решение за осъществяване на функциите на КПКОНПИ по 

чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество (ЗПКОНПИ), а именно - за извършване на проверка и анализ на 

декларациите за имущество и интереси на лицата, заемащи висши публични длъжности 

(вкл. изготвяне на методология за анализ на корупционния риск въз основа на 

информацията за имуществото и интересите на лицата, заемащи висши публични 

длъжности). 

С изпълнението на проекта ще се осигури цялостно електронизиране и автоматизиране на 

процесите по подаване, обработване, съхранение и проверка на декларациите на лицата, 

заемащи висши публични длъжности, минимизиране на субективния фактор при 

извършаване на проверките и анализите, улесняване на изпълнението на задълженията на 

лицата, заемащи висши публични длъжности.  

 

Специфичните целите на проекта са свързани с: 

- Оптимизиране, електронизиране и автоматизиране на процесите по подаване, 

обработване, съхранение, проверка и публикуване на декларациите на лицата, 

заемащи висши публични длъжности; 

- Осигуряване на надеждна, актуална и достъпна информация по отношение на 

имуществото и интересите на лицата, заемащи висши публични длъжности; 

- Укрепване на капацитета на КПКОНПИ за извършване на проверка на 

декларираните обстоятелства и анализ на корупционния риск, въз основа на 

информацията за имуществото и интересите на задължените лица. 

 

Дейности: 

Дейност 1. Изготвяне на методология за анализ на корупционния риск въз основа на 

информацията за имуществото и интересите на лицата, заемащи висши публични 

длъжности и техническа спецификация, критерии за подбор и критерии за възлагане на 

обществена поръчка за разработване и внедряване на ЦАИС „Анализ на корупционния 

риск“. 

Дейност 2. Разработване и внедряване на ЦАИС „Анализ на корупционния риск“. 

 


