
 

 

 

БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ 

АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА  

 

Автоматизираната информационна система "Български документи за самоличност" е 

разработена  съвместно от Института по компютърни технологии при Министерство на 

вътрешните работи на Република България и "Индекс-България" ООД. 

Приложният софтуер е част от цялостна система за документи за самоличност, която е 

най-големият ИТ проект, реализиран в Република България. В изпълнението на проекта 

"Индекс-България" ООД е подизпълнител на Hewlett Packard и Lirex. Проектът е 

разработен в срок от 18 месеца. Системата е внедрена в редовна експлоатация в 

предвидения срок.  

Система "Български документи за самоличност" е многопотребителска он-лайн 

интерактивна система, функционираща в реално време. Тя осъществява 

персонализиране на новите български документи за самоличност и обезпечава 

информационното осигуряване на тяхното издаване. 

 

Система "Български документи за самоличност" има йерархична структура, 

изградена на три йерархични нива: 

 На регионално ниво, в 29 регионални подсистеми се извършва персонализацията 

на новите български документи за самоличност и се обезпечава информационното 

осигуряване на тяхното издаване; 

 На районно ниво, на повече от 1300 автоматизирани работни места (в повече от 

100 районни полицейски управления) се приемат попълнени Заявления за 

издаване на български документи за самоличност. На същите работни места 

гражданите получават своите готови документи за самоличност. 

Съществена особеност на Система "Български документи за самоличност" е, че всяка 

от 30-те нейни подсистеми обменя информация с всяка от останалите подсистеми - чрез 

репликации в реално време, използвайки високоскоростни оптически комуникационни 

линии, 24 часа в денонощието, ежедневно. 

 

Система "Български документи за самоличност" изпълнява следните основни 

функции: 

 контрол върху въведените данни, включително и чрез съпоставяне на 

персоналните данни със съответните данни в Национална база данни "Население" 

(т.н. система "ЕСГРАОН"); 

 сканиране и дигитализиране на снимката и подписа от заявлението; 

 вграждане на елементи за защита на документите за самоличност; 

 персонализиране на документите за самоличност; 

 проверка за валидност на персонализираните документи за самоличност; 

 разпределение и контрол на неперсонализирани документи за самоличност и др. 

  На национално ниво, в централната подсистема се съхранява информация за 

българските граждани и за издадените български документи за самоличност; 

   въвеждане на данните от заявленията за издаване на документи за самоличност; 
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Всички нови български документи за самоличност се издават с цифрови цветни снимки 

и цифрови подписи на техните притежатели. Документите за самоличност имат 

вградени множество защитни елементи срещу подправки и фалшификации.  

За по-малко от 3 години, Система "Български документи за самоличност" 

персонализира и осигури издаването над 12 милиона български документи за 

самоличност от 18 различни видове. Системата има месечен капацитет за издаване на 

500 000 - 600 000 документи. Времето за тяхното издаване е съкратено до няколко часа. 

Новите български документи за самоличност са високо оценени от експертите на 

Европейския съюз и от много европейски правителства. 

Система "Български документи за самоличност" е част от Единната информационна и 

комуникационна среда на Министерство на вътрешните работи на Република България. 

 

Платформена независимост: 

Автоматизираната информационна система "Български документи за самоличност"е 

реализирана за работа в средата на операционни системи Unix и Windows NT, но може да работи 

под управлението и на други операционни системи. Като система за управление на бази данни 

се използва Informix, но може да работи с  всяка релационна СУБД, отговаряща на изискванията 

на SQL ANSI стандарта - Oracle, SyBase, MS SQL Server и др. 

 

Основни потребители: 

Централни служби, регионалните и районни служби на Министерство на вътрешните работи, 

Министерство на външните работи, Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство 

на правосъдието, Агенция по бежанците, Агенция по заетостта, Органи на съдебната власт и 

други. 

 

 

 

В Индекс-България е внедрена  
Система за Управление на Качеството ISO 9001:2008 и Система за Управление на 

Информационната Сигурност ISO 27001:2005 за всички извършвани дейности.  
Дружеството е сертифицирано  

от LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE (LRQA) 

ЗА КОНТАКТИ: 

София 1784, Младост 1, бл. 54 

тел.: (02) 974 3898, 975 3331, 975 3465, 974 4467, 875 7029, факс: (02) 975 3681 

WEB: www.indexbg.bg   E-mail: ib@indexbg.bg 
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