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ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ
НА ДЕЙНОСТТА НА „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” АД КЪМ 30.09.2021 Г.

Основни показатели
За периода 01.01. – 30.09.2021 г. са реализирани приходи в размер на 84 215 хил. лв. и печалба
(преди данъци) в размер на 7 018 хил. лв. Рентабилността на база печалба преди данъци е 8.3%.
Ефективността на труда, измерена като средномесечни приходи на едно заето лице в лева, е 16 161
лв. при средносписъчен персонал 579 човека.
Основните показатели за дейността на ИО АД за периода Януари – Септември 2021 г. в
сравнение с Бизнес плана за същия период на 2021 г. и предходна година, са както следва:
Отчет
30.09.2021

Бизнес план
30.09.2021

изменение
Отчет - БП, %

Отчет
30.09.2020

изменение
Отчет 20212020, %

Приходи от продажби, хил.лв.

84 215

68 755

22%

38 224

120%

Разходи за дейността, хил.лв.

77 102

65 723

17%

36 661

110%

Печалба преди данъци, хил.лв.

7 018

2 967

137%

1 514

364%

Рентабилност на база приходи от
продажби, %

8.3%

4.3%

4.0%

4.0%

4.3%

Средносписъчен брой на персонала

579

596

-3%

531

9%

16 161

12 818

26%

7 998

102%

Показатели/период

Приходи от продажби на един зает,
средномесечно в лева

Анализът на показателите за финансовото състояние очертава следните по-важни тенденции:
Сравнение на отчетни данни към 30.09.2021 г. с Бизнес плана за същия период:







Ръст на приходите от продажби с 22%;
Увеличение на разходите за дейността със 17%;
Ръст на печалбата преди данъци над 2.3 пъти;
Увеличение на рентабилността на база приходи от продажби с 4%;
Намаление на средносписъчния състав на персонала с 3%;
Ръст на средномесечния размер на приходи от продажби на един зает с 26%.
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Сравнение на отчетни данни към 30.09.2021 г. със същия период на предходна година:






Ръст на приходите от продажби над 2.2 пъти;
Ръст на печалбата преди данъци над 4.6 пъти;
Увеличение на рентабилността на база приходи от продажби с 4.3%;
Увеличение на средносписъчния състав на персонала с 9%;
Ръст на средномесечния размер на приходи от продажби на един зает над 2 пъти.

Значителното изменение на показателите за текущия отчетен период (ръст на приходи,
разходи за дейността и печалба), в сравнение със същия период на предходна година, е в резултат на
изпълнение на действащи и сключени нови търговски договори с клиенти, компютърна обработка на
данните в РИК и в ЦИК от гласуването от изборите за народни представители на 4 април 2021 г. и
извънредни избори за народни представители на 11 юли 2021 г., както и изпълнение на функциите на
Национален системен интегратор.
През 2021 г. са изпълнени дейности, които не са планирани - доставка на специализирани
устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) след възлагане с Решение на Министерски
съвет и компютърна обработка на данните от гласуването на извънредни парламентарни избори на
11.07.2021 г., в резултат на което се отчита значителен ръст на приходите и разходите за дейността за
отчетния период.
С решение от 24.06.2021 г. Министерски съвет възлага на „Информационно обслужване“ АД да
проведе преговори и да сключи договор с Централна избирателна комисия в процедура за възлагане
без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 1637
(хиляда шестстотин тридесет и седем) специализирани устройства за електронно машинно гласуване
(СУЕМГ), А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В., с инсталиран
системен софтуер, в комплект с батерии и удължители за електрозахранване, 19 500 (деветнадесет
хиляди и петстотин) смарткарти, както и 3-то ниво отдалечени софтуерни консултации от
производителя на СУЕМГ Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В. на специалисти-разработчици,
посочени от ЦИК по модифициране на приложението, обучение, документация и процедури с цел
придобиване на способност за автономно управление и модифициране на софтуера за всякакъв вид
избори, предвидени в Изборния кодекс (ИК), без намеса на доставчика и производителя от ЦИК,
включително транспорт и застраховка на СУЕМГ до гр. София в склад за съхранение с адрес: гр.
София, ул. „Подп. Васил Златарев“ № 44А, „Карго Партнер“ ЕООД, съгласно техническата
спецификация и условията на договора“, с условие за 100 на сто авансово плащане на всички стоки и
услуги по договорите с Централна избирателна комисия и Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В.
През м.юни са сключени договори с Централна избирателна комисия и Смартматик
Интернешънъл холдинг Б.В. и са получени и извършени авансови плащания. Приходите и разходите
по договорите са признати в м. юли, след предаване на устройствата на Централна избирателна
комисия.
След възлагането в края на 2019 г. на „Информационно обслужване“ АД да осъществява
функции на Национален системен интегратор, се изпълняват договори с администрации или
обособени звена от тях, определени с Решения на Министерски съвет.
За изпълнение на дейностите се увеличава числеността на персонала, изпълнението на
основните проекти се реализира от висококвалифициран персонал. Средносписъчният състав за двата
сравними периода нараства с 48 човека. В резултат на нарастването на числеността на персонала и
средната заплата, увеличението на разходите за персонал е над 5 млн. лв. в сравнение със същия
период на 2020 г.
През 2021 г. се изпълняват дейности по проекти за развитие на информационни системи и
обработка на данни, по-съществените от които са:
 Компютърна обработка на данните в РИК и в ЦИК от гласуването от изборите за
народни представители на 4 април 2021 г. и на 11 юли 2021 г.;
 Доставка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ);
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 Дейности по системна интеграция на информационни системи, използвани от
административните органи;
 Разработване и въвеждане/внедряване на Националната здравна информационна
система (НЗИС) и др. регистри в здравеопазването.
Изпълнява се инвестиционната програма, която се финансира изцяло със собствени средства.
Инвестициите основно са насочени към разширение на технологичния капацитет и информационната
сигурност на технологичните центрове за данни и гарантиране на отказоустойчивост,
работоспособност, защита, наличност и сигурност на предоставяните услуги. Предоставянето на
качествени, в срок и сигурни ИКТ услуги е свързано с осигуряване на съвременни ИКТ технологии, с
които да се гарантира качество и надеждност на управляваните бизнес процеси.
Във връзка с извънредната епидемична обстановка и с цел ограничаване разпространението
на вируса COVID-19, се осигуряват безопасни условия на труд в компанията, като в същото време се
осигурява възможност за изпълнение на услугите по сключени договори с клиенти, качествено и в срок:
 осигурени са лични предпазни средства и дезинфекция;
 осигурена е възможност част от служителите да изпълняват трудовите си задължения
от разстояние;
 осигуряване на медицински тестове на служители.
Оперативните разходи за осигуряване на безопасни условия на труд в компанията, вкл. при
изпълнение на дейности по компютърна обработка на резултати от избори през м. април и м. юли. лични предпазни средства и дезинфекция, тестване на служители, за отчетния период са в размер на
171 хил. лв.
Анализ на Отчета за всеобхватния доход
Приходи:
За отчетния период м. януари – септември 2021 г. са реализирани приходи в размер на
84 215 хил.лв.
Структурата на приходите по услуги/дейности за отчетния период е представена на Графики
№ 1.1 и 1.2.
Графика № 1.1. „ИО” АД – Структура на приходи по услуги
за периода 01.01 – 30.09.2021 г.
Дейности като Национален системен
интегратор

1% 1%
3%

40%

Разработване, развитие и поддържане
на прил. софтуер и инфраструктура,
обработка на данни, конс. услуги

Графика № 1.2. „ИО” АД – Структура на приходи по
услуги за периода 01.01 – 30.09.2020 г.
2%

Дейности като Национален системен
интегратор

3%

5%
34%

Удостоверителни услуги (PKI)

Разработване, развитие и поддържане
на прил. софтуер и инфраструктура,
обработка на данни, конс. услуги
Удостоверителни услуги (PKI)

55%
Сервиз на комп. техника, продажба на
стоки и др. услуги
Други приходи, вкл.наеми

56%

Сервиз на комп. техника, продажба на
стоки и др. услуги
Други приходи, вкл.наеми
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В структурата на приходите за 2021 г., съгласно Графика № 1.1., относителният дял на
приходите по видове услуги в общо приходите е както следва:
 дейности като Национален системен интегратор – 55%;
 поддържане на приложен софтуер и инфраструктура, обработка на данни и
консултантски услуги - 40%;
 удостоверителни услуги (PKI) – 3%;
 сервиз на комп.техника, продажба на стоки и др. услуги – 1%;
 други приходи, вкл. наеми – 1%.
В структурата на приходите за 2020 г., съгласно Графика № 1.2., относителният дял на
приходите по видове услуги в общо приходите е както следва:
 дейности като Национален системен интегратор – 34%;
 поддържане на приложен софтуер и инфраструктура, обработка на данни и
консултантски услуги - 56%;
 удостоверителни услуги (PKI) – 5%;
 сервиз на комп.техника, продажба на стоки и др. услуги – 2%;
 други приходи, вкл. наеми – 3%.

Структурата на приходите по основни групи клиенти за отчетния период е представена на Графики
№ 2.1 и 2.2.
Графика № 2.1. „ИО” АД – Структура на приходи
по клиенти за периода 01.01 – 30.09.2021 г.

2%

Графика № 2.2. „ИО” АД – Структура на приходи по
клиенти за периода 01.01 – 30.09.2020 г.

Централна
администрация

4%

1%

Услуги за
съдебната система

2%

7%

Централна
администрация

6%

Услуги за съдебната
система

Местна
администрация
93%

Корпоративни
клиенти и
физически лица

Местна
администрация
85%

Корпоративни клиенти
и физически лица

Относителният дял на приходите от клиенти от Централната и местна администрация и
съдебната система е 96% през 2021 г. и 94% през 2020 г.
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Изменение на приходите по дейности към 30.09.2021 г. в сравнение с Бизнес план и
предходна година
Изменението на приходите по дейности за периода м. януари - септември на 2021 г. в
сравнение със същия период на Бизнес план и предходна година е показано в Таблица № 1.
Таблица № 1. Изменение на приходите по Услуги/Дейности
в хил.лв.
Услуги/Дейности

Дейности като Национален системен
интегратор
Поддържане на приложен софтуер и
инфраструктура, обработка на данни,
консултантски услуги

Отчет 2021

Бизнес план Изменение Отчет 2020
2021
в%

Изменение
в%

46 375

43 515

7%

12 847

261%

33 243

20 923

59%

21 256

56%

Удостоверителни услуги (PKI)
Сервиз на комп.техника, продажба на
стоки и др. услуги

2 710

2 552

6%

2 037

33%

692

618

12%

905

-24%

Други приходи, вкл.наеми

1 195

1 147

4%

1 179

1%

84 215

68 755

22%

38 224

120%

ОБЩО ПРИХОДИ

Общият размер на приходите към 30.09.2021 г. бележи ръст от 22% спрямо планираните и
120% в сравнение с предходна година. Увеличението в сравнение с планираните е в размер на 15 460
хил.лв., от които 12 195 хил.лв. за допълнително възложени дейности – компютърна обработка на
данните от гласуването на извънредни парламентарни избори на 11.07.2021 г. и доставка на
специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) след възлагане с Решение на
Министерски съвет
През 2021 г. се отчита значително нарастване на продажбите на квалифициран електронен
подпис – ръст от 37% в броя на продадените в сравнение със същия период на 2020 г. За деветте
месеца на 2021 г. броят на продадените електронни подписи превишава общия брой за 2020 г.
Приходите от удостоверителни услуги нарастват с 33% в сравнение със същия период на 2020 г.

Разходи
Измененията в Отчета за всеобхватния доход в сравнение с Бизнес план, както и със съответния
период на предходната година са показани в Таблица № 2.
Таблица № 2. „ИО” АД – Отчет за всеобхватния доход за периода 01.01 – 30.09.2021 г.
Приходни и разходни позиции

Продължаващи дейности
Приходи по договори с клиенти
Други приходи
Общо приходи
Разходи за материали и консумативи
Разходи за външни услуги
Разходи за персонала
Разходи за амортизация

Отчетен
период

82 878
1 337
84 215
(896)
(8 819)
(20 576)
(2 328)

Бизнес план Изменение в
%

67 465
1 290
68 755
(1 059)
(5 837)
(20 818)
(2 524)

23%
4%
22%
-15%
51%
-1%
-8%

Предходна
година

36 830
1 394
38 224
(629)
(3 848)
(15 573)
(1 711)

в хил.лв.
Изменение
в%

125%
-4%
120%
42%
129%
32%
36%
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Други разходи
Балансова стойност на продадени активи
Други суми с корективен характер
Общо разходи за дейността
Резултат от дейността
Финансови приходи/разходи (нетно)
Печалба/(загуба) преди данъци върху
дохода
Разходи за данъци
Печалба/(загуба) за периода

(623)
(44 218)
358
(77 102)
7 113
(95)

(434)
(35 456)
405
(65 723)
3 032
(65)

44%
25%
-12%
17%
135%
46%

(327)
(15 797)
1 224
(36 661)
1 563
(49)

91%
180%
-71%
110%
355%
94%

7 018
(702)
6 316

2 967
(297)
2 670

137%
100%
137%

1 514
(151)
1 363

364%
365%
363%

През отчетния период се постига положителен финансов резултат - печалба преди данъци в
размер на 7 018 хил. лв. – увеличение в сравнение с предходна година над 4.6 пъти.
Таблица № 3 показва измененията на разходите по икономически елементи за отчетния период
в сравнение с Бизнес план, както и със съответния период на предходната година.
Таблица № 3. „ИО” АД – Разходи по икономически елементи за периода 01.01 – 30.09.2021 г.

в хил.лв.

Отчетен
период

Бизнес
план

Изменение
в%

Предходна
година

Изменение
в%

1

2

(к.1-к.2 : к.2)

3

(к.1-к.3 : к.3)

Разходи за дейността

33 242

30 672

8%

22 088

50%

Разходи за персонала
Разходи за външни услуги

20 576
8 819

20 818
5 837

-1%
51%

15 573
3 848

32%
129%

896

1 059

-15%

629

42%

623
2 328

434
2 524

44%
-8%

327
1 711

91%
36%

СТРУКТУРА
по икономически елементи на
разходите

Разходи за материали и консумативи
Други разходи
Амортизации

Разходите по икономически елементи нарастват с 8% в сравнение с Бизнес план и с 50% в
сравнение с предходен период.
Основен дял в разходите заемат разходите за персонал, 62%, което е характерно за ИКТ
сектора, в който компанията осъществява дейността си.
Нарастването на разходите по икономически елементи е в пряка връзка с изпълнението на
нови проекти и дейности, и увеличените приходи. През отчетния период се постига значително
повишаване на производителността на труда.
За деветмесечието на 2021 г. са отчетени оперативни разходи за осигуряване на безопасни
условия на труд в компанията в размер на 171 хил. лв., във връзка с извънредната епидемична
обстановка, свързана с разпространението на COVID-19. Осигурени са лични предпазни средства и
дезинфекция, както и тестване на служители, ангажирани с обслужване на клиенти в офисите на
компанията или при клиенти, както и при изпълнението на дейности по обработка на резултати от
избори за народни представители през м. април и м. юли.
Изпълнението на основните проекти се реализира от висококвалифициран персонал, което е
пряко свързано с разходите за възнаграждения, отговарящи на образование, квалификация,
професионален опит. За да бъдат наети и стимулирани служители с ключови компетентности и такива,
които предоставят услуги с висока добавена стойност за компанията, са увеличени разходите за
възнаграждения, което от части да отговоря на нивата на възнагражденията в ИКТ сектора в България
и основно в София. В Централно управление на компанията е съсредоточен повече от 65% от
персонала. Според анализ на софтуерната индустрия в България, основно предизвикателство пред
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организациите в ИТ сектора остава привличането и задържането на специалисти, а високото
заплащане на труда им е от решаващо значение. За последните години увеличението на заплащането
в бранша е над 30%, като възнагражденията в сектора остават едни от най-високите в страната, както
в абсолютна стойност, така и като ръст.

Преглед на финансово-икономическите резултати от дейността на Дружеството
Основните финансови показатели на „Информационно обслужване” АД по отчет, сравнени с
Бизнес план и със съответния период на предходната година са показани в Таблица № 4.
Таблица № 4. „ИО” АД – Основни финансови показатели за периода 01.01 – 30.09.2021 г.
в хил.лв.
Показатели за
печалба и рентабилност
(хил.лв.)

Отчетен
период

Бизнес
план

Изменение
в%

Предходна
година

Изменение
в%

1

2

к.1/к.2

3

к.1/к.3

Нетни приходи от продажби

84 215

68 755

22%

38 261

120%

Оперативни разходи

77 102

65 723

17%

36 661

110%

9 536

5 621

70%

3 323

187%

11%

8%

3%

9%

3%

7 208

3 097

133%

1 612

347%

EBIT/Приходи от продажби (%)

8.6%

4.5%

4.1%

4.2%

4.3%

Печалба преди данъци

7 018

2 967

137%

1 514

364%

Чиста печалба

6 316

2 670

137%

1 363

363%

Паричен поток (печалба + амортизaции)

8 644

5 194

66%

3 074

181%

Печалба преди лихви и данъци
и амортизации (EBITDA)
EBITDA/Приходи от продажби (%)
Печалба преди лихви и данъци (EBIT)

Показатели за
финансовото състояние
(хил.лв.)
Текущи активи
Текущи пасиви
Оборотен капитал
Зает капитал
Текуща ликвидност
Дългосрочни пасиви/Сума на активите (%)

Отчетен
период

Предходна
година

1

2
22 915
11 833
11 082
35 573
1.9
5%

17 588
9 192
8 396
30 831
1.8
6%

Изменение
30%
29%
32%
15%
0
-1%
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Анализ на Отчета за финансовото състояние
В Таблица 5 е показан Отчета за финансовото състояние с настъпилите изменения от началото
на годината.
Таблица № 5. „ИО” АД – Отчет за финансовото състояние към 30.09.2021 г.
в хил.лв.
Групи/статии на Отчета за
финансовото състояние

Текущ период
(към 30.09.2021)

Предходен период
(към 31.12.2020)

Изменение
в%

1

2

к.1/к.2

Нетекущи активи

24 491

22 435

9%

Текущи активи, в т.ч.:

22 915

17 588

30%

1 563

727

115%

12 856

5 693

126%

Материални запаси
Краткосрочни вземания
Парични средства

7 822

10 567

-26%

Текущи пасиви, в т.ч.:

12 677

9 961

27%

Краткосрочни задължения

11 833

9 192

29%

Оборотен капитал

11 082

8 396

32%

Зает капитал

35 573

30 831

15%

Нетекущи пасиви, в т.ч.:

3 022

2 656

14%

Дългосрочни задължения

2 332

2 332

-

Нетна стойност на активите

33 241

28 499

17%

Капитал под условие
Финансов резултат от текущия период
Резерви

(469)
6 316
23 562

(469)
4 031
21 546

57%
9%

2 298

2 298

-

31 707

27 406

16%

Основен капитал
Собствен капитал

Анализът на Отчета за финансовото състояние показва следните изменения от началото на
годината:
 увеличение на нетекущите активи с 9%;
 увеличение на текущите активи с 30% – отчита се увеличение на краткосрочните
вземания над 2.2 пъти и намаление на паричните средства с 26% към края на отчетния
период, което се дължи на отчетени дейности през текущия период, срокът за
получаване на които съгласно договорените условия е в следващи отчетни периоди;
 увеличение на краткосрочните задължения с 29%;
 увеличение на нетекущите пасиви с 14% - в резултат на увеличени приходи за бъдещи
периоди;
 приходите за бъдещи периоди бележат ръст от 40%, като текущите нарастват с 10%, а
нетекущите нарастват със 113%;
 увеличение на резервите с 9%, в резултат на разпределение на печалбата за 2020 г.;
 собственият капитала нараства с 16%.
Съгласно решение на Общо събрание на акционерите на „Информационно обслужване“ АД,
проведено на 15.04.2021 г., печалбата за 2020 г. в размер на 4 031 хил. лв. е разпределена както
следва:
 50% /петдесет на сто/ от печалбата да бъдат изплатени като дивидент: за Държавата –
2 005 хил. лв. и за физически лица – 10 хил. лв.;
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 50% /петдесет на сто/ от печалбата да бъде отнесена към фонд “Целеви резерви” на
дружеството в частта „Други резерви” – 2 016 хил. лв.
Разпределеният дивидент за държавата е платен в срок.
В резултат на възлагане с Решение на Министерски съвет на „Информационно обслужване“
АД да проведе преговори и да сключи договор с Централна избирателна комисия за доставка на 1637
специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), А-4 Модел 517, произведени
от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В., смарткарти и услуги, с условие за 100 на сто авансово
плащане на всички стоки и услуги по договорите с Централна избирателна комисия и Смартматик
Интернешънъл холдинг Б.В., през м. юни са сключени договорите. Към 30.06.2021 г. средствата са
получени от Централна избирателна комисия и авансово платени към Смартматик Интернешънъл
холдинг Б.В. Приходите и разходите по договорите са признати в м. юли, след предаване на
устройствата на Централна избирателна комисия.
Анализът показва, че общата сума на текущите вземания към 30.09.2021 г. възлиза на 12 856
хил.лв. По-значителни търговски вземания са по договори с Министерство на финансите, Национална
здравноосигурителна каса, Министерство на здравеопазването, Национална агенция за приходите,
Агенция Митници, Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Агенция по вписванията.
Увеличеният размер на вземанията в сравнение с началото на отчетния период се дължи на
отчетени дейности през текущия период, срокът за получаване на които съгласно договорените
условия е в следващи отчетни периоди. Периодът за отчитане на всички дейности, изпълнявани на
регулярен принцип по договори с Министерство на финансите, Национална здравноосигурителна каса,
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Национална агенция за приходите,
Агенция по вписванията и други клиенти, е тримесечен. Вземанията ще бъдат събрани в трето
тримесечие.
Продължава установената практика за текущ анализ на вземанията и събираемостта им,
предприемат се действия за събиране на просрочени вземания.
През периода м. януари – септември 2021 г. се изпълнява Инвестиционната програма,
утвърдена с годишния Бизнес план. Инвестициите основно са насочени към разширение на
технологичния капацитет и информационната сигурност на технологичните центрове за данни и
гарантиране на отказоустойчивост, работоспособност, защита, наличност и сигурност на
предоставяните услуги. Предоставянето на качествени, в срок и сигурни ИКТ услуги е свързано с
осигуряване на съвременни ИКТ технологии, с които да се гарантира качество и надеждност на
управляваните бизнес процеси. Инвестиционните разходи се финансират със собствени средства.
В Таблица № 6 са показани задълженията към контрагенти по стойност и срок за погасяване
на задълженията.
Таблица № 6. „ИО” АД – Задължения към 30.09.2021 г.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО КОНТРАГЕНТИ

Общ размер
7 370
489

489

1 729

1 729

Задължения към социалното осигуряване

494

494

Задължения за данъци

802

802

Други задължения

949

949

11 833

11 833

ОБЩА СУМА

Просрочени
задължения

Възраст на задълженията
до 3 м.
7 370

Търговски задължения
Текущи пасиви по договори с клиенти
(получени аванси)
Задължения към персонала

в хил.лв.

до 6 м.

над 6 м.

0

0

0
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Задълженията към 30.09.2021 г. са в размер на 11 833 хил.лв., в т.ч. получени аванси от
клиенти в размер на 489 хил.лв., задължения към доставчици за отчетени дейности по договори за
системна интеграция в размер на 6 402 хил.лв. Всички задължения са текущи, със срок на погасяване
до 3 месеца.
Задълженията се погасяват в съответствие с нормативните изисквания, договорените условия
и срокове, няма просрочени задължения.
Своевременно се погасяват задълженията към доставчиците и персонала.
Показателят за задлъжнялост (дългосрочни пасиви/сума на активите) е с ниска стойност и
показва липсата на дългосрочна задлъжнялост, което е показател за финансова стабилност. Постигат
се високи нива на коефициентите за ликвидност и финансова автономност, обуславящо
платежоспособността на компанията и продължаващата тенденция за ефективна дейност.
В Таблица № 7 са показани паричните потоци, диференцирани според дейностите, от които
произхождат.
Таблица № 7. „ИО” АД – Отчет за паричните потоци за периода 01.01-30.09.2021 г.

в хил.лв.

Показатели за
паричните потоци
(хил.лв.)

Отчетен
период

Предходна
година

Изменение
в%

1

2

к.1/к.2

А. Парични потоци от основна дейност
Нетен паричен поток от основна дейност (А)

3 948

(841)

569%

(4 384)

(5 076)

-14%

(2 309)

(1 083)

113%

Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)

(2 745)

(7 000)

61%

Д. Парични средства в началото на периода

10 567

11 950

-12%

7 822

4 950

58%

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б)
В. Парични потоци от финансова дейност
Нетен паричен поток от финансова дейност (В)

Е. Парични средства в края на периода

„Информационно обслужване“ АД оперира със собствени средства, без да ползва привлечени
средства под формата на заеми и дългове към банки и финансови институции, включително и за
инвестиции. Компанията редовно обслужва своите задължения към държавния бюджет и общинските
бюджети (ДДС, осигурителни вноски и други данъци), задълженията си по сключени договори с
подизпълнители и доставчици, както и задълженията си към наетия персонал. Всички задължения са
текущи, без наличие на просрочени задължения. Средния срок на плащане на търговски задължения
е 30 дни.
Показатели за трудовите ресурси
Изменението на показателите, свързани с трудовите ресурси към 30.09.2021 г., съпоставени с
бизнес план и предходна година е показано в таблица № 8 и графика № 3.
Таблица № 8. Изменение на персонал и приходи на едно заето лице към 30.09. на 2021 г. и сравнение с
бизнес план и предходна година

Показатели за
трудовите ресурси
Средносписъчен брой персонал
Приходи на едно заето лице
(средномесечен размер), лева

30.09.2021

30.09.2021 БП

30.09.2020

Изменение
2021 Отчет БП

Изменение
2021/2020

1

2

3

(к.1-к.2 : к.2)

(к.1-к.3 : к.3)

579

596

531

-3%

9%

16 161

12 818

7 998

26%

102%
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Графика № 3. Изменение на персонал и приходи на едно заето лице
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(средномесечен размер)

2021
персонал

Средносписъчният брой на персонала за 2021 г. е 579 човека, при планирани 596 и 531 за
същия период на 2020 г.
Ефективността на труда, изразена като месечен приход на едно заето лице е в размер на
16 161 лв. за 2021 г., при планирани 12 818 лв. или увеличение от 26%, при 7 998 лв. за 2020 г. или
увеличение със 102%.
С нарастване обема на изпълняваните дейности и договори, включително като Национален
системен интегратор, се наемат висококвалифицирани служители с ключови компетентности за
изпълнение на ИКТ проекти на компанията, с висока добавена стойност.
В резултат на горните действия се постига значително повишаване на ефективността на труда.
Качеството и нивото на предоставяне на информационните услуги зависи от броя на заетите,
образованието, квалификацията, сертификацията, равнището на заплащане и ефективността на
персонала.
„Информационно обслужване“ продължава да инвестира в професионалното развитие на
служителите си, чрез обучение (вътрешно и външно), екипна работа (трансфер на знанията вътре в
компанията), участия в семинари и практики.
Политиката на мениджмънта на „Информационно обслужване“ АД е насочена към дългосрочна
финансова стабилност, постигане на високи нива на качество на предоставяните услуги, развитие и
придобиване на нови знания и компетентности, с цел повишаване на удовлетвореността на крайните
потребители.

Приложение: Финансова информация и ключови проекти.

Ивайло Филипов
Изпълнителен директор
„Информационно обслужване“ АД
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900

500

794

400
300

400

200
48
-17

100

Îò÷åòíè äàííè
2021 Q3

-100

2021/2020

2021/ÁÏ2021

0
2020

ÁÏ2021

ÏÅÐÑÎÍÀË

579

2021

Ðåçóëòàò íà åäèí çàåò (â ñò-ñò)

Ñðåäíîñïèñú÷åí ïåðñîíàë

Ïåðñîíàë (â ñò-ñò)

Ïðèõîäè íà 1 çàåò è ðåçóëòàò íà 1 çàåò
16161

ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 1 ÇÀÅÒ

15000
12818

16,161
10000
7998

ÏÅ×ÀËÁÀ ÍÀ 1 ÇÀÅÒ
5000

1,347

1347
553

317

0
2020
Ïðèõîäè íà 1 çàåò â ëåâà (ñðåäíîìåñå÷íî)

ÁÏ 2021
Ôèíàíñîâ ðåçóëòàò íà 1 çàåò â ëåâà (ñðåäíîìåñå÷íî)

2021

Ôèíàíñîâà èíôîðìàöèÿ è êëþ÷îâè ïðîåêòè

Êëþ÷îâè ïðîåêòè
Çäðàâåîïàçâàíå

Îáùåñòâåíè ïîðú÷êè

Ïðàâîñúäèå

COVID-19
Íàöèîíàëíà çäðàâíîèíôîðìàöèîííà ñèñòåìà
Íàöèîíàëíà çäðàâíîîñèãóðèòåëíà êàñà
Äðóãè

Öåíòðàëèçèðàíà àâòîìàòèçèðàíà èíôîðìàöèîííà
ñèñòåìà „Åëåêòðîííè îáùåñòâåíè ïîðú÷êè“

Åäèííà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà íà ñúäèëèùàòà

Èçáîðè

å-Òúðãîâå

Òðàíñïîðò

Òðàäèöèÿ è îïèò
Ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè 2021

Ïëàòôîðìà çà åëåêòðîííà ïðîäàæáà íà äúðâåñèíà

Áúëãàðñêè äúðæàâíè æåëåçíèöè

01.

Ôèíàíñîâà èíôîðìàöèÿ è êëþ÷îâè ïðîåêòè

Íàöèîíàëåí ðåãèñòúð çà áîðáà ñ COVID-19
Ñèñòåìàòà áå ñúçäàäåíà ïðåç ìåñåö àïðèë 2020 ãîäèíà. Ïîâå÷å îò
ãîäèíà òÿ å îñíîâåí èíñòðóìåíò, ÷ðåç êîéòî Íàöèîíàëíèÿò
îïåðàòèâåí ùàá óïðàâëÿâà ïàíäåìèÿòà.

Ïðîåêòè, ïîäïîìàãàùè
áîðáàòà ñ COVID-19

02.
Ñèñòåìà, ïîäïîìàãàùà çàäúëæèòåëíàòà èçîëàöèÿ
×ðåç èíòåãðàöèÿ, îñúùåñòâåíà ñúñ ñèñòåìàòà íà Ãðàíè÷åí êîíòðîë,
çäðàâíèòå âëàñòè èçâúðøâàò êàðàíòèíèðàíåòî íà ëèöà ìèíàëè
ïðåç ÃÊÏÏ ÷ðåç ñïåöèàëèçèðàí ñîôòóåð, èíñòàëèðàí íà òàáëåòíè
óñòðîéñòâà.

03.

01
02

BI ñîôòóåð çà Ìèíèñòåðñòâî íà çäðàâåîïàçâàíåòî
Èçãîòâÿíåòî íà ñïåöèàëèçèðàí Business intelligence ñîôòóåð çà
Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî, â êîéòî ñà ðåàëèçèðàíè íà 40
ñïðàâêè, äàâàùè ïîãëåä âúðõó ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà COVID19.

04.

03
04
7

Ñèñòåìà çà online çàïèñâàíå íà ÷àñ çà èìóíèçàöèÿ
Ñèñòåìàòà áå ðàçðàáîòåíà çà ïî-ìàëêî îò äâå ñåäìèöè ñ öåë
ïîäïîìàãàíå íà Íàöèîíàëíèÿ ïëàí çà âàêñèíàöèÿ.

01.
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Íàöèîíàëåí ðåãèñòúð çà áîðáà ñ COVID-19

3 046 725
Ïðîåêòè, ïîäïîìàãàùè
áîðáàòà ñ COVID-19

Ðåãèñòðèðàíè â ñèñòåìàòà ëèöà

02.
Ñèñòåìà, ïîäïîìàãàùà çàäúëæèòåëíàòà èçîëàöèÿ

670 000+
èçäàäåíè íà ÃÊÏÏ åëåêòðîííè ïðåäïèñàíèÿ çà êàðàíòèíèðàíå íà
ïðèñòèãíàëè îò ðèñêîâà çîíà ëèöà

03.

01
02

BI ñîôòóåð çà Ìèíèñòåðñòâî íà çäðàâåîïàçâàíåòî

40 ñïðàâêè
äàâàùè ïîãëåä âúðõó ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà COVID19

04.

03
04
8

Ñèñòåìà çà online çàïèñâàíå íà ÷àñ çà èìóíèçàöèÿ

200 000+

200+

30+

çàïèñàíè çà âàêñèíàöèÿ ëèöà

âàêñèíàöèîííè öåíòðîâå

íåóòðàëèçèðàíè DDoS
õàêåðñêè àòàêè
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Åäèíåí èíôîðìàöèîíåí
ïîðòàë – COVID-19
Ñîöèàëíè, èêîíîìè÷åñêè è çäðàâíè ìåðêè ñðåùó
ðàçïðîñòðàíåíèåòî è åôåêòèòå îò ïàíäåìèÿòà
Åäèíåí îôèöèàëåí èçòî÷íèê íà èíôîðìàöèÿ,
ñúâåòè è îòãîâîðè íà ÷åñòî çàäàâàíèòå
âúïðîñè
Îôèöèàëíà ñòàòèñòèêà
Íîâèíè
Èíôîðìàöèîííè êàìïàíèè

Ñòàòèñòèêà è àíàëèçè

12 ìîäóëà

Íîðìàòèâíà áàçà

250+

9
àíàëèòè÷íè ìîäóëè, äàâàùè äîñòúï íà
îáùåñòâîòî äî èíôîðìàöèÿ, ñâúðçàíà ñ COVID-19

íîðìàòèâíè àêòîâå, ðåøåíèÿ íà ÌÑ, çàïîâåäè íà
äúðæàâíè îðãàíè, îáðàçöè íà äîêóìåíòè è áëàíêè

Ôèíàíñîâà èíôîðìàöèÿ è êëþ÷îâè ïðîåêòè

Íàöèîíàëíà
çäðàâíîèíôîðìàöèîííà
ñèñòåìà

A

Åëåêòðîííè ðåöåïòè

Åëåêòðîííè íàïðàâëåíèÿ

Èíòåãðèðàíè ñ ìîäóëà ñà íàä 30
ñîôòóåðíè êîìïàíèè, ðàçðàáîòâàùè
ñîôòóåð çà ÎÏË è íàä 15 ñîôòóåðíè
êîìïàíèè, ðàçðàáîòâàùè ñîôòóåð çà
àïòåêè.

Ôîêóñúò íà ìîäóëa áå âúðõó
íàïðàâëåíèå îò òèï 4À, êàòî äî
ìîìåíòà èìà èçäàäåíè íàä 143 000
íàïðàâëåíèÿ.

C

C

D

F

ßäðî
A
E
10

D

Ïàöèåíòñêî å-äîñèå

e-Èìóíèçàöèè

Ñ öåë ïðîçðà÷íîñò â ñôåðàòà íà
çäðàâåîïàçâàíåòî è äîñòúï íà âñÿêî
ëèöå äî çäðàâíèòå ìó äàííè áå
ðàçðàáîòåíî åëåêòðîííîòî
ïàöèåíòñêî äîñèå.

Ìîäóëúò ñúäúðæà èíôîðìàöèÿ çà
âñè÷êè ïîñòàâåíè âàêñèíè ñðåùó
COVID-19, êàòî íà áàçà ñïðàâêèòå è
äàííèòå îò ðåãèñòúðà ñå ñëåäè
èçïúëíåíèåòî íà Íàöèîíàëíèÿ
âàêñèíàöèîíåí ïëàí.

E

B

B

Ñèñòåìà çà ðàçïðåäåëåíèå è
ïðîñëåäÿâàíå íà âàêñèíè
Ñèñòåìàòà ïîçâîëÿâà èçïðàùàíåòî
íà îíëàéí çàÿâêà çà âàêñèíè è
ñúîòâåòíî ïðîñëåäÿâàíå íà
íàëè÷íîòî êîëè÷åñòâî âàêñèíè âúâ
âñåêè åäèí âàêñèíàöèîíåí öåíòúð.

F

Ñåðòèôèêàò çà âàêñèíàöèÿ
Áúëãàðèÿ áå ïúðâàòà ñòðàíà,
ðàçïîëàãàùà ñúñ ñåðòèôèêàò,
äîêàçâàù âàêñèíàöèÿ ñðåùó COVID-19.
Ñåðòèôèêàòúò áå ðàçðàáîòåí íà
áàçà ïðåïîðúêèòå íà Åâðîïåéñêàòà
êîìèñèÿ.

Ôèíàíñîâà èíôîðìàöèÿ è êëþ÷îâè ïðîåêòè

Íàöèîíàëíà çäðàâíî-èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà

11

6 695 000+

143 000+

èçäàäåíè åëåêòðîííè ðåöåïòè
îò 4700+ ëåêàðè

èçäàäåíè åëåêòðîííè íàïðàâëåíèÿ çà ëàáîðàòîðíè
èçñëåäâàíèÿ îò 2800+ ëåêàðè

6 057 000+

2500

91 000

500+

èçïúëíåíè åëåêòðîííè
ðåöåïòè îò

ðåãèñòðèðàíè â ñèñòåìàòà
àïòåêè

îáðàáîòåíè åëåêòðîííè
íàïðàâëåíèÿ

ëàáîðàòîðèè, ðàáîòåùè ñ
åëåêòðîííè íàïðàâëåíèÿ

Ôèíàíñîâà èíôîðìàöèÿ è êëþ÷îâè ïðîåêòè

Íàöèîíàëíà çäðàâíî-èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà

12

1 361 013 36 065

991 216

å-ñåðòèôèêàòà çà
âàêñèíàöèÿ ñðåùó COVID-19

å-ñåðòèôèêàòà çà
ïðåáîëåäóâàëè COVID-19

åëåêòðîííè ñåðòèôèêàòà çà
îòðèöàòåëíî PCR èçñëåäâàíå

1 îò ïúðâèòå 7

1 îò ïúðâèòå 4

äúðæàâè, êîèòî ïóñíàõà â åêñïëîàòàöèÿ
åëåêòðîííèÿ COVID ñåðòèôèêàò íà ÅÑ

äúðæàâè, êîèòî ñòàðòèðàõà âàëèäàöèÿ
íà åëåêòðîííèÿ COVID ñåðòèôèêàò íà ÅÑ
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01.
Ñèñòåìà çà åëåêòðîííî ïîäàâàíå è îáðàáîòêà íà
ïðîòîêîëè çà ñêúïîñòðóâàùè ëåêàðñòâà

Íàöèîíàëíà
çäðàâíîîñèãóðèòåëíà
êàñà

02.
Âúâåæäàíå íà åëåêòðîííà ðåöåïòóðíà êíèæêà
Îïðîñòÿâà ïðîöåñèòå ïî âîäåíå íà ðåãèñòúðà íà ðåöåïòóðíèòå êíèæêè,
ïîâèøàâà ñèãóðíîñòòà, íàìàëÿâà öåíàòà çà àäìèíèñòðèðàíå íà
ðåãèñòúðà, íàìàëÿâà âðåìåòî çà îáñëóæâàíå íà ïàöèåíòà è âúçìîæíîñòòà
îò ãðåøêè ïðè êîíòðîëà íà ïðåäïèñâàíå è îòïóñêàíå íà ëåêàðñòâà.

2 000 000+
Ïðåèçäàäåíè åëåêòðîííè ðåöåïòóðíè êíèæêè
çà õîðà ñ õðîíè÷íè çàáîëÿâàíèÿ
o Ïî áúðç è ëåñåí äîñòúï äî ëåêàðñòâåíè ïðåïàðàòè.
o Íå å íåîáõîäèìî çàêóïóâàíåòî íà õàðòèåíè ðåöåïòóðíè êíèæêè îò
ñòðàíà íà ïàöèåíòà.

03.
13

Îïòèìèçèðàíå íà ñèñòåìèòå â ÍÇÎÊ è çíà÷èòåëíî
ïîäîáðÿâàíå íà êà÷åñòâîòî íà îáñëóæâàíå íà âñè÷êè
äîãîâîðíè ïàðòíüîðè

Ôèíàíñîâà èíôîðìàöèÿ è êëþ÷îâè ïðîåêòè

01.
Èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà çà êîíòðîë íà ìåäèöèíñêàòà
åêñïåðòèçà

Äðóãè ñèñòåìè
â çäðàâåîïàçâàíåòî

Îïòèìèçèðàíå íà ïðîöåñèòå ïî èçäàâàíå íà ìåäèöèíñêè
íàïðàâëåíèÿ/ïðîòîêîëè îò ËÊÊ, ïîäàâàíå íà çàÿâëåíèÿ çà
îñâèäåòåëñòâàíå/ïðåîñâèäåòåëñòâàíå, èçäàâàíå íà Åêñïåðòíè
ðåøåíèÿ íà ëèöà ñ òðàéíî íàìàëåíà ðàáîòîñïîñîáíîñò.
Âúçìîæíîñò çà åëåêòðîííî âðú÷âàíå íà ðåøåíèÿ çà ìåäèöèíñêà
åêñïåðòèçà

46 307

67 458

8 455

Åëåêòðîííî èçäàäåíè è
âðú÷åíè åêñïåðòíè
ðåøåíèÿ íà ÒÅËÊ

Åëåêòðîííî ñúçäàäåíè
íàïðàâëåíèÿ çà
îñâèäåòåëñòâàíå

Åëåêòðîííî ñúçäàäåíè
ïðîòîêîëè íà ËÊÊ

02.
Èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà çà êîíòðîë
è ìîíèòîðèíã íà ðåøåíèÿòà çà âðåìåííà
íåðàáîòîñïîñîáíîñò
Àâòîìàòèçàöèÿ, ïðîñëåäèìîñò è êîíòðîë íà ïðîöåñà ïî àíàëèç íà
äîêóìåíòè çà âðåìåííà íåðàáîòîñïîñîáíîñò íà ëèöàòà âúâ âñè÷êè
ðåãèîíè íà ñòðàíàòà.
Ïîñòèãàíå íà âèñîêî íèâî íà èíòåãðàöèÿ è ïðîçðà÷íîñò íà ïðîöåñà ïî
èçäàâàíå íà ðåøåíèÿòà çà âðåìåííà íåðàáîòîñïîñîáíîñò.

14

Ôèíàíñîâà èíôîðìàöèÿ è êëþ÷îâè ïðîåêòè

ÖÀÈÑ ÅÎÏ
Ðàçðàáîòâàíå è âíåäðÿâàíå íà öåíòðàëèçèðàíà
àâòîìàòèçèðàíà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà „Åëåêòðîííè
îáùåñòâåíè ïîðú÷êè“, êîÿòî äà îñèãóðè è îáõâàíå öåëèÿ
ïðîöåñ íà âúçëàãàíå íà îáùåñòâåíè ïîðú÷êè

32
Ôóíêöèîíàëíè
ìîäóëà

15

Èçöÿëî íîâ ðåãèñòúð íà
îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè
Öåíòúð çà îáñëóæâàíå íà
êðàéíè ïîòðåáèòåëè

Ôèíàíñîâà èíôîðìàöèÿ è êëþ÷îâè ïðîåêòè

Ìîäóëè
Öåíòðàëèçèðàíà àâòîìàòèçèðàíà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà
„Åëåêòðîííè îáùåñòâåíè ïîðú÷êè“

16

ÅËÅÊÒÐÎÍÍÎ
ÔÀÊÒÓÐÈÐÀÍÅ

ÄÈÍÀÌÈ×ÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ
ÏÎÊÓÏÊÈ

ÑËÓÆÅÁÅÍ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÅÍ ÌÎÄÓË

ÅËÅÊÒÐÎÍÍÎ
ÐÀÇÏËÀÙÀÍÅ

ÑËÓÆÅÁÅÍ ÌÎÄÓË ÃÅÍÅÐÀÒÎÐ ÍÀ
ÎÁÐÀÇÖÈ/ØÀÁËÎÍÈ

ÏÎÄÁÎÐ

ÑËÓÆÅÁÅÍ ÌÎÄÓË
ÈÍÒÅÐÏÐÅÒÀÒÎÐ ÍÀ ËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ÓÑËÎÂÈß
È ÔÎÐÌÓËÈ ÇÀ ÈÇ×ÈÑËßÂÀÍÅ

ÎÖÅÍßÂÀÍÅ

ÅËÅÊÒÐÎÍÍÀ
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß

ÅËÅÊÒÐÎÍÍÀ ÎÔÅÐÒÀ

ÏÐÎÔÈË ÍÀ ÊÓÏÓÂÀ×À

ÏËÀÍÈÐÀÍÅ ÍÀ ÏÎÒÐÅÁÍÎÑÒÈÒÅ

ÅËÅÊÒÐÎÍÍÎ ÎÁßÂßÂÀÍÅ

ÎÒÂÀÐßÍÅ ÍÀ ÎÔÅÐÒÈ

ÅËÅÊÒÐÎÍÍÈ ÇÀßÂÊÈ ÏÎ
ÄÎÃÎÂÎÐÈ

ÅËÅÊÒÐÎÍÍÎ ÂÚÇËÀÃÀÍÅ È
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÈ

ÅËÅÊÒÐÎÍÅÍ ÏÎÄÀÒÅË

ÂÚÒÐÅØÅÍ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÅÍ ÈÇÁÎÐ ÏÎ
ÐÀÌÊÎÂÈ ÑÏÎÐÀÇÓÌÅÍÈß

ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÀ
ÑÈÑÒÅÌÀ

ÂÚÍØÅÍ ÊÎÍÒÐÎË

ÅËÅÊÒÐÎÍÍÀ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈß

ÑËÓÆÅÁÅÍ ÌÎÄÓË ÇÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ
ÐÀÁÎÒÍÈÒÅ ÏÐÎÖÅÑÈ

ÑÒÐÀÍÈÖÀ ÍÀ ÀÎÏ

ÅËÅÊÒÐÎÍÍÀ ÆÀËÁÀ

ÅÅÄÎÏ

ÅËÅÊÒÐÎÍÅÍ ÊÀÒÀËÎÃ

ÂÚÍØÍÈ ÅÊÑÏÅÐÒÈ

ÅËÅÊÒÐÎÍÅÍ ÒÚÐÃ

ÎÁÌÅÍ ÍÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÄÎÊËÀÄÈ È ÎÒ×ÅÒÈ

ÏÎÑËÅÄÂÀÙ ÊÎÍÒÐÎË

ÅËÅÊÒÐÎÍÅÍ ÌÀÃÀÇÈÍ
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Åëåêòðîííè îáùåñòâåíè ïîðú÷êè
ÿíóàðè 2020 – ñåïòåìâðè 2021

8 663

1 358

4 274

5500

Ðåãèñòðèðàíè ôèðìè

Ðåãèñòðèðàíè ôèçè÷åñêè
ëèöà

Ðåãèñòðèðàíè âúçëîæèòåëè

Îáó÷åíè ïîòðåáèòåëè

34 561

37 578

21 692

300

Ðåãèñòðèðàíè ñëóæèòåëè
íà îðãàíèçàöèè

Ïîäàäåíè îôåðòè, îò êîèòî

Ïóáëèêóâàíè îáùåñòâåíè
ïîðú÷êè â ÐÎÏ

Îáó÷åíèÿ çà ðàáîòà ñúñ
ñèñòåìàòà

36% ïîäàäåíè â èíòåðâàëà
17:00-09:00 ÷àñà
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Ïîëçè îò ñèñòåìàòà

A

Ïðîçðà÷íîñò

Ñïðàâåäëèâ ïðîöåñ

Äåòàéëíà è ïúëíà ïðîñëåäèìîñò íà
äåéñòâèÿòà.

Çàùèòà îò ïîäìÿíà íà îôåðòè è
÷àñòè îò îôåðòè.

C

D

Ñèãóðíîñò íà äàííèòå

Åäèíåí ïîäõîä

Ó÷àñòíèöèòå êðèïòèðàò ñâîèòå
îôåðòè ñ àñèìåòðè÷åí
êðèïòîãðàôñêè êëþ÷ è ñàìî òå ìîãàò
äà ãè äåêðèïòèðàò.

Åäèíåí ñèñòåìàòè÷åí ïîäõîä çà
ó÷àñòíèöèòå â îáùåñòâåíè ïîðú÷êè.
Öåíòðàëèçèðàí êîíòðîë è àíàëèç.

E
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B

F

Óäîáñòâî

Èêîíîìèÿ è åêîëîãèÿ

Äîñòúïíîñò îò âñÿêî ìÿñòî ïî âñÿêî
âðåìå (24õ7).

Ïúëíî åëèìèíèðàíå íà õàðòèåíèÿ
îáìåí â îáõâàòà íà ñèñòåìàòà.

Ôèíàíñîâà èíôîðìàöèÿ è êëþ÷îâè ïðîåêòè

Åäèííà èíôîðìàöèîííà
ñèñòåìà íà ñúäèëèùàòà

10268
ïîòðåáèòåëè íà ÅÈÑÑ

19

1943

4390

572

3305

Ñúäèè

Ñúäåáíè ñëóæèòåëè

Ïðèçîâêàðè

Ñúäåáíè çàñåäàòåëè

Ôèíàíñîâà èíôîðìàöèÿ è êëþ÷îâè ïðîåêòè

Ôóíêöèîíàëíè ìîäóëè
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Äîñòúï äî ñèñòåìàòà
ñ êâàëèôèöèðàí åëåêòðîíåí ïîäïèñ

Ôóíêöèîíàëíè
ìîäóëè

Îòäàëå÷åí äîñòúï çà ðàáîòà îò äèñòàíöèÿ

Åäèííà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà íà ñúäèëèùàòà

20

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÄÅÉÍÎÑÒÒÀ ÍÀ
ÑÚÄÅÁÍÀÒÀ ÐÅÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ

ÈÇÃÎÒÂßÍÅ ÍÀ ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÈÐÀÍÈ
ÈÇÕÎÄßÙÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ

ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß ÍÀ ÏÐÎÖÅÑÀ ÏÎ
ÀÐÕÈÂÈÐÀÍÅ ÍÀ ÄÅËÀ

ÑËÓ×ÀÉÍÎ ÐÀÇÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÎÁÙÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÇÀ
ÑÚÄÅÁÍÈÒÅ ÄÅËÀ

ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß ÍÀ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ,
ÏÐÎÂÅÆÄÀÍÅ È ÎÒÐÀÇßÂÀÍÅ ÍÀ
ÐÅÇÓËÒÀÒÀ ÎÒ ÑÚÄÅÁÍÈÒÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈß

ÏÎÄÄÚÐÆÀÍÅ ÍÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÏÎ
ÊÍÈÃÈ È ÐÅÃÈÑÒÐÈ

ÈÇ×ÈÑËßÂÀÍÅ ÍÀ ÍÀÒÎÂÀÐÅÍÎÑÒÒÀ
ÍÀ ÑÚÄÈÈÒÅ

ÏÎÄÄÚÐÆÀÍÅ ÍÀ
ÅËÅÊÒÐÎÍÍÎ ÄÅËÎ

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß, ÏÎÑÒÀÍÎÂßÂÀÍÅ È
ÎÁÅÇËÈ×ÀÂÀÍÅ ÎÒ ËÈ×ÍÈ ÄÀÍÍÈ ÍÀ
ÑÚÄÅÁÍÈ ÀÊÒÎÂÅ

ÔÈÍÀÍÑÎÂ ÌÎÄÓË

ÂÅÙÅÑÒÂÅÍÈ È ÅËÅÊÒÐÎÍÍÈ
ÄÎÊÀÇÀÒÅËÑÒÂÀ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÇÀ
ÑÒÐÀÍÈÒÅ

ÎÒÐÀÇßÂÀÍÅ ÍÀ ÄÂÈÆÅÍÈÅÒÎ ÍÀ ÄÅËÀ
ÌÅÆÄÓ ÑÚÄÈËÈÙÀÒÀ

ÑËÅÄÅÍÅ ÍÀ ÑÐÎÊÎÂÅ

ÑÏÐÀÂÊÈ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÄÅÉÍÎÑÒÒÀ ÏÎ
ÈÇÂÚÐØÂÀÍÅ ÍÀ ÏÐÈÇÎÂÀÂÀÍÅ È
ÈÇÏÐÀÙÀÍÅ ÍÀ ÑÚÎÁÙÅÍÈß

ÑËÅÄÅÍÅ ÍÀ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅÒÎ ÍÀ
ÄÅËÎÒÎ

ÂÚÒÐÅØÍÎÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÅÍ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÎÁÎÐÎÒ

Ôèíàíñîâà èíôîðìàöèÿ è êëþ÷îâè ïðîåêòè
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Äîñòúï äî ñèñòåìàòà
ñ êâàëèôèöèðàí åëåêòðîíåí ïîäïèñ

Ñèñòåìíè ìîäóëè

Îòäàëå÷åí äîñòúï çà ðàáîòà îò äèñòàíöèÿ

Ñèñòåìíè ìîäóëè

Åäèííà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà íà ñúäèëèùàòà
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÅÍ
ÌÎÄÓË

21

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÂÐÚÇÊÈÒÅ ÌÅÆÄÓ
ÄÅËÀÒÀ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÔÀÉËÎÂÎ ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ

ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÇÀ ÄÀÍÍÈ

ÊÎÍÔÈÃÓÐÈÐÀÍÅ ÍÀ ÏÀÐÀÌÅÒÐÈÒÅ
ÍÀ ÅÈÑÑ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÒÀ ÇÀ
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈ È ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈ ËÈÖÀ

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß, ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ È
ÎÒÐÀÇßÂÀÍÅ ÍÀ ÐÅÇÓËÒÀÒ ÎÒ
ÎÁÆÀËÂÀÍÅ

ÒÚÐÑÅÍÅ

ÑÈÑÒÅÌÅÍ ËÎÃ, ÏÎÄÄÚÐÆÀÍÅ È
ÈÇÁÎÐ ÍÀ ÑÚÁÈÒÈß

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÀÄÐÅÑÈ

ÈÍÊÐÅÌÅÍÒÀËÍÈ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÈ
ÍÎÌÅÐÀ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ È
ÃÐÓÏÈ

ÌÎÁÈËÍÎ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ

ÏÅÐÑÎÍÀËÈÇÈÐÀÍ ÅÊÐÀÍ, ÊÀËÅÍÄÀÐ È
ÈÇÂÅÑÒßÂÀÍÅ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÍÎÌÅÍÊËÀÒÓÐÈ

ÂÎÄÅÍÅ ÍÀ ÐÅÃÈÑÒÚÐÀ ÍÀ ÀÊÒÎÂÅ ÍÀ
ÑÚÄÈËÈÙÀÒÀ

ÑËÅÄÅÍÅ È ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÀÍÅ ÍÀ
ÈÇÂÚÐØÅÍÈÒÅ ÏÐÎÌÅÍÈ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÇÀ
ÑÈÑÒÅÌÍÈ ÑÚÁÈÒÈß

ÀÐÕÈÂÈÐÀÍÅ, ÑÚÇÄÀÂÀÍÅ ÍÀ
ÐÅÇÅÐÂÍÈ ÊÎÏÈß È ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
ÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀÒÀ

Ôèíàíñîâà èíôîðìàöèÿ è êëþ÷îâè ïðîåêòè

Åëåêòðîííè äåëà â ÅÈÑÑ
28%

340 869

Íàêàçàòåëíè

Åëåêòðîííè äåëà â
ÅÈÑÑ

Åëåêòðîííè äåëà

Èíäèêàòîð ïî ïðîåêòà – 250 000 åëåêòðîííè
äåëà äî 2023 ãîäèíà

3%
Òúðãîâñêè

69%
Ãðàæäàíñêè
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0,03%
Ôèðìåíè

Ôèíàíñîâà èíôîðìàöèÿ è êëþ÷îâè ïðîåêòè

Åëåêòðîííè äåëà â ÅÈÑÑ
Òåíäåíöèè

153

152

ÅÈÑÑ å âíåäðåíà âúâ
âñè÷êè ñúäèëèùà â
îáõâàòà íà ïðîåêòà

ñúäèëèùà ðàáîòÿò ñ
ïúëíà ôóíêöèîíàëíîñò

Âúçîáíîâèë
îáðàçóâàíåòî íà äåëà ÂÊÑ

160000

Âúçîáíîâèëè 31 ñúäèëèùà
îò Àïåëàòèâåí ðàéîí
Ñîôèÿ

140000

152

Âúçîáíîâèëè 24 ñúäèëèùà
îò Àïåëàòèâåí ðàéîí
Ïëîâäèâ

80

0

60

40

20

0

42704

23

93881

86211

95686

29669

39208

88982

127865

144214

116041

103229
45855

100203

100

113335

165837
35312

72664

67221

112381
66257

27256

56045

49633

70308
38182

33484

13242

56675

32777

28911

12171

49043

24376

20898

7143

34111

64380

100059

62

43

40000

20000

96

62

60000

160

152

120

21895

80000

152

140

50884

Âúçîáíîâèëè 16 ñúäèëèùà îò
Àïåëàòèâåí ðàéîí Âåëèêî Òúðíîâî
è 2 âîåííè ñúäà

153

180

121

Âúçîáíîâèëè 34 ñúäèëèùà
îò Àïåëàòèâåí ðàéîí
Âàðíà è Áóðãàñ

100000

153

169671

120000

Âðåìåííî ïðåóñòàíîâåíà
ðàáîòà âúâ ÂÊÑ
(îò 11.08.2021)

42735
Registered documents

42766
Initiated cases

42794
Number of registered hearings

42825
Decisions issued

42855

42886

Courts operating at full capacity

42916

42947

42978
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Òðàäèöèÿ è îïèò
â îáðàáîòêàòà íà èçáîðíè ðåçóëòàòè
ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀÐÍÈ ÈÇÁÎÐÈ
×àñòè÷íè ìåñòíè èçáîðè
2003

2005

ÌÅÑÒÍÈ ÈÇÁÎÐÈ

ÌÅÑÒÍÈ ÈÇÁÎÐÈ
ÈÇÁÎÐÈ ÇÀ ×ËÅÍÎÂÅ ÍÀ ÅÏ
2006

2007

2009

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈ ÈÇÁÎÐÈ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈ ÈÇÁÎÐÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ
2016

ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀÐÍÈ ÈÇÁÎÐÈ
ÈÇÁÎÐÈ ÇÀ ×ËÅÍÎÂÅ ÍÀ ÅÏ

ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀÐÍÈ ÈÇÁÎÐÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ
2014

2013

2011
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈ ÈÇÁÎÐÈ
ÌÅÑÒÍÈ ÈÇÁÎÐÈ

ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀÐÍÈ ÈÇÁÎÐÈ
ÈÇÁÎÐÈ ÇÀ ×ËÅÍÎÂÅ ÍÀ ÅÏ

ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀÐÍÈ ÈÇÁÎÐÈ
×àñòè÷íè ìåñòíè èçáîðè

ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀÐÍÈ ÈÇÁÎÐÈ
2017

24

2019
ÌÅÑÒÍÈ ÈÇÁÎÐÈ
ÈÇÁÎÐÈ ÇÀ ×ËÅÍÎÂÅ ÍÀ ÅÏ

2021
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Ïàðëàìåíòàðíè
èçáîðè 2021

01.

02.

Áåçïðåöåäåíòíè óñëîâèÿ çà èçâúðøâàíå íà
äåéíîñòèòå ïî âðåìå íà ïàíäåìèÿ

Âúçìîæíîñòòà çà ãëàñóâàíå ñ ìàøèíè è íà
õàðòèÿ äîâåäå äî íåîáõîäèìîñòòà îò
âúâåæäàíå íà îãðîìíè êîëè÷åñòâà äàííè

03.

04.

Çà ïúðâè ïúò îðãàíèçèðàõìå îíëàéí
îáó÷åíèÿ íà ÑÈÊ - íàä 30 000 ÷ëåíà

Íàé-ãîëÿì áðîé èçáèðàòåëíè ñåêöèè è
ãëàñóâàëè èçâúí ñòðàíàòà

ì. àïðèë è þëè
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05.

06.

Áåç óïðåöè â ïóáëè÷íîòî ïðîñòðàíñòâî çà
êîìïþòúðíàòà îáðàáîòêà, âúïðåêè
èçêëþ÷èòåëíî âðàæäåáíàòà ìåäèéíà ñðåäà

Âñè÷êè çàêîíîâè ñðîêîâå áÿõà ñïàçåíè
áëàãîäàðåíèå íà ñèëíàòà åêèïíà ðàáîòà è
âèñîêèÿ ïðîôåñèîíàëèçúì íà åêèïà íà
Èíôîðìàöèîííî îáñëóæâàíå.

Ôèíàíñîâà èíôîðìàöèÿ è êëþ÷îâè ïðîåêòè

Ïëàòôîðìà çà åëåêòðîííà ïðîäàæáà íà äúðâåñèíà

2 292
îáÿâåíè åëåêòðîííè òúðãîâå
îò 60 ðàçëè÷íè âúçëîæèòåëÿ
(ÄÃÑ, ÄËÑ è ÒÏ)

A

B

1 628
ïðîâåäåíè åë. òúðãà

29 %

Ïðîâåæäàíå íà åëåêòðîííè òúðãîâå ñ
ÿâíî íàääàâàíå çà ïðîäàæáà íà
äúðâåñèíà îò ñêëàä â ðåàëíî âðåìå
ïðåç óåá áðàóçúð.

ïðåêðàòåíè òúðãîâå ïîðàäè ëèïñà
íà ó÷àñòíèöè
C

Äîñòúï íà âñè÷êè ïîòðåáèòåëè ÷ðåç
âàëèäåí åëåêòðîíåí ïîäïèñ. Áúðçà è
ëåñíà ðåãèñòðàöèÿ çà ó÷àñòèå â
åëåêòðîííà òðúæíà ïðîöåäóðà.

84 148 578

Àâòîìàòè÷íè óâåäîìëåíèÿ ÷ðåç
åëåêòðîííà ïîùà çà îòêðèòè íîâè
ïðîöåäóðè, ïðè ïðîìÿíà íà ñòàòóñ è
ïðåäè çàïî÷âàíå íà åëåêòðîííèÿ òúðã
ñêîðî è ÷ðåç SMS.
D

Èíòåãðèðàíà óñëóãà TimeStamp çà
óäîñòîâåðÿâàíå íà âðåìå è
ñúäúðæàíèå. Öåíòðàëèçèðàíî
ñúõðàíåíèå íà äîêóìåíòàöèÿ â
åëåêòðîíåí ôîðìàò.

ëâ. îò ïðîäàæáà íà äúðâåñèíà
F

8 ñòúïêè

135 ñòúïêè

ñðåäíî ïðè íàääàâàíå

íàé-ãîëÿì áðîé ñòúïêè, äîñòèãíàòè
ïðè ïðîâåäåí òúðã

Óëåñíåí ïðîöåñ ïî ïðåãëåä íà
äîêóìåíòàöèÿ è îäîáðåíèå íà
êàíäèäàòè â åëåêòðîííè òðúæíè
ïðîöåäóðè.

84 %

Повишение на приходите от продажба на дървесина
поради елиминиране на възможността за субективна
намеса и предварителни договорености

9 740 501
26

E

ëâ. îò óâåëè÷åíèå íà öåíàòà çà
âñè÷êè ïðîâåäåíè òúðãîâå

ëâ. îò óâåëè÷åíèå íà öåíàòà çà
âñè÷êè ïðîâåäåíè òúðãîâå

Ïðîçðà÷íîñò ïðè îïðåäåëÿíå
êëàñèðàíåòî íà ó÷àñòíèöèòå
(ñèñòåìàòà èçâúðøâà êëàñèðàíå íà
áàçà íàé âèñîêà ïðåäëîæåíà öåíà).
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Åëåêòðîííà ñèñòåìà çà
ïðîäàæáà íà áèëåòè

20 671 000
èçäàäåíè áèëåòà

437 000 èçäàäåíè àáîíàìåíòíè êàðòè
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99

600+

ãàðè è áþðà îáñëóæâàò
ïúòíèöèòå ñ íîâàòà
ñèñòåìà îò äåêåìâðè
2017 ã. äî äíåñ

ñëóæèòåëè íà ÁÄÆ íà
ïîâå÷å îò 260 êàñè
ðàáîòÿò åæåäíåâíî ñ
íîâàòà ñèñòåìà

115 000+
áèëåòà çàêóïåíè ïðåç íîâèÿ
ñàéò ñ èçáîð íà ìÿñòî ÷ðåç
ñõåìà â ðåàëíî âðåìå

80
óñòðîéñòâà çà âàëèäèðàíå
íà áèëåòè è êàðòè è
èçäàâàíå íà áèëåòè âúâ
âëàêà â ðåàëíî âðåìå çà
âñåêè åäèí âëàê

