Договор с рег. № 13-32-11 от 07.02.2014 г.
Приоритетна ос : III „Качествено административно обслужване и развитие на
електронното управление“
Подприоритет : 3.2 „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна
съвместимост“
Бюджетна линия : BG051PO002/13/3.2-04
Наименование и седалище на бенефициента: Агенция
кадастър,ул. „Мусала” № 1, гр. София 1618

по геодезия, картография и

Място на изпълнение на проекта: Република България
Наименование на проектното предложение : "Надграждане на съществуващата
информационно-комуникационна среда за подобряване на качеството, бързината и
надеждността на предоставяните административни услуги от АГКК
Размер на предоставената БФП ( обща стойност на проекта ) : 399 292, 79 ( лева )
Период за изпълнение : 18 (осемнадесет) месеца

Основни дейности и индикатори за изпълнение на проекта :

Обща цел

Надграждане и усъвършенстване на информационните и
комуникационни системи и осигуряване на оперативна
съвместимост на хоризонтално ниво в администрацията на
АГКК, за подобряване на качеството, бързината и
надеждността на предоставяните административни услуги и
по-добро обслужване на гражданите и бизнеса.

Специфични
цели

Осигуряване
на
оперативна
съвместимост
и
усъвършенстване
на
информационните
системи
за
подобряване
на
административното
обслужване
и
насочването му към потребителя;
- Осигуряване на връзка между КАИС портал за електронни
административни услуги на АГКК и единния портал за достъп
до електронни административни услуги www.egov.bg
- Оптимизиране на предоставянето на административните
услуги, свързани с кадастралната карта по електронен път.

Цели на
проекта

Целева(и) група(и)

Целевата група е администрацията на АГКК като
представител на централната администрация и преки

потребители/оператори/ на разработените и внедрени
специализирани информационни системи, както и индиректно
крайните потребители на административните услуги гражданите и бизнеса.
Резултати от изпълнение на Дейност 1:
Качествени резултати:

Постигане
на
надеждна
работоспособност
на
централизираната информационна система при многократно
нарастване на обема от данни в централната база данни и
значително увеличаване на онлайн заявките към нея;
- Подобрени работни процеси за предоставяне на
административни услуги, насочени към потребителя;
- Повишена ефективност в работата на АГКК за бързо и
качествено обслужване на гражданите и бизнеса;
- Използване на основните предимства на open source (с
отворен код) PostgreSQL по отношение на различни
инфраструктурни решения, като резервна база данни,
допълнителни сървъри към продуктивната база данни или
решение за отказоустойчивост без това да налага
закупуването на допълнителни лицензи.
Конкретни количествени и качествени резултати:
- Извършен анализ и оценка на съществуващата
информация и административни услуги, включително
предложения
и
препоръки
за
оптимизация
на
съществуващите и надграждане и разширяване на
извършваните услуги и процеси;
Очаквани резултати

- Изготвена пътна карта на АГКК за подмяна на базата
данни и миграция на данните;
- Надградена информационно-комуникационната среда,
с цел подобряване на качеството, бързината и надеждността
на предоставяните кадастрални административни услуги от
КАИС и ИИСКИР и постигане на оперативна съвместимост,
като се спазват изискванията, заложени в Закона за
електронно управление (ЗЕУ);
- Предадени програмни кодове и инсталационни пакети
за новите разработки
- Предложение за реализация на нови административни
услуги за институции, местни структури и организации,
гражданите и бизнеса;
- Проведени обучения за 10 специалисти от АГКК и
териториалните й звена.
Резултати от дейност 2
Качествени резултати:
- постигане на високи нива на публичност относно проекта
чрез подходящи комуникационни средства и осигуряване на
осведоменост у целевата група и потребителите на услугите
на АГКК;
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Количествени резултати:
- 3 бр. конференции;
- 15 бр. публикации в местни и национални печатни издания;
- 240 бр. материали за участниците;
- 500 бр. проектни брошури;
- 2 бр. проектни банери;
- 240 бр. брандирани термочаши по проекта;
Резултати от дейност 3
- сформиран екип по проекта;
- спазване на приложимите нормативни изисквания;
- успешно и навременно провеждане на проектните дейности;
- ефективно изразходване на средствата по проекта;
- прозрачно и законосъобразно провеждане на процедури за
избор на изпълнители;
- ефективна комуникация с УО на ОПАК;
- разпространение на резултатите, информираност и
публичност;
- надеждно съхранение на документацията по проекта.

Основни дейности

Дейност 1: Надграждане на съществуващата информационнокомуникационна среда за подобряване на качеството,
бързината
и
надеждността
на
предоставяните
административни услуги от АГКК
Дейност 2: Дейности за информираност и публичност
Дейност 3: Управление и одит на проекта
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План за изпълнение на проекта :

Дейност 1:
Надграждане на
съществуващата
информационнокомуникационна
среда за
подобряване на
качеството,
бързината и
надеждността на
предоставяните
административн
и услуги от
АГКК
Дейност
2:
Дейности
за
информираност
и публичност
Дейност 3:
Управление и
одит на проекта

Месец 18

Месец 17

Месец 16

Месец 15

Месец 14

Месец 13

3 шестмесечие
Месец 12

Месец 11

Месец 10

Месец 9

Месец 8

Месец 7

2 шестмесечие
Месец 6

Месец 5

Месец 4

Месец 3

Месец 2

1 шестмесечие
Месец 1

Дейност

Отговорник

Начин на
изпълнение

АГКК

Чрез
възлагане на
външен
изпълнител

АГКК

Чрез
възлагане на
външен
изпълнител

АГКК

Чрез екип за
организация
и
управление
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Вид

За изпълнение

За резултат

Индикатор

Извършен анализ и
оценка на съществуващата информация и
административни
услуги
Изготвена пътна карта
на АГКК за подмяна
на базата данни и
миграция на данните

Мерна
единица

База (начална
стойност към
01.01.2013г.)

Стойност,
получена само като
резултат от
изпълнението на
проектното
предложение

Брой

0

1

Обща
стойност на
индикатора

1

Брой

0

1

За изпълнение

Внедрена система за
управление на бази
данни (СУБД)
PostgreSQL )

Брой

0

1

За резултат

Надградени информационни системи

Брой

0

2

2

За
изпълнение/
за резултат

Проведени
съпътстващи обучения

Брой

0

1

1

За резултат

Обучени служители

Брой

0

10

10

Брой

0

10

Брой

12

1

За изпълнение

За резултат

Подобрени работни
процеси за
предоставяне на
административни
услуги, насочени към
потребителя;
Административни
услуги, предоставяни
онлайн

1

1

10

18
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