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По-добра комуникация между органите
По-добро обслужване на гражданите и 

предприятията

Кои области обхваща IMI?

Професионални 
квалификации 

2005/36/EO

Услуги 
2006/123/EO

Командироване на 
работници 
96/71/EO

Транспортиране на пари в 
брой 

1214/2011

СОЛВИТ 
2013/461/EC

Права на пациентите 
2011/24/EC

Свидетелства за управление 
на локомотив 
2014/89/EC

Електронна търговия 
2000/31/EO

Искате да научите повече?

Посетете нашия уебсайт:

ec.europa.eu/imi-net

Въведение за публични органи 

Отговаряте за област, обхваната от IMI? Попитайте вашия 
национален IMI координатор (NIMIC) как да се регистрирате. 

Ще намерите координати за връзка на уебсайта на IMI.

IMI е получила подкрепа по програмата на 
Европейската комисия за решения за оперативна 

съвместимост за европейските публични 
администрации (ISA). 

ec.europa.eu/isa

Обществени поръчки 
2014/24/EC и 2014/25/EC



Какво представлява IMI?

• IMI е многоезично онлайн приложение.

То улеснява обмена на информация между публичните 
администрации в Европа, участващи в прилагането на 
практика на правото на ЕС.

• IMI дава възможност на органите да:

✓ откриват свои аналози в друга страна от ЕС;

✓ си задават въпроси един на друг;

✓ да преодоляват езиковите бариери с помощта на 
предварително преведени формуляри и набори от въпроси 
и отговори;

✓ се уведомяват взаимно за промени;

✓ съхраняват и обменят информация.

• IMI свързва близо 13 000 потребители от над 7000 
публични органа.

Как функционира IMI на практика?

Какви са ползите от IMI?

• IMI е достъпна в интернет и не изисква инсталиране на 
специален софтуер.

• Системата предлага сигурност и защита на личните 
данни: 

 ✓ само регистрираните публични органи имат достъп 
до нея;

 ✓ органите имат достъп само до информацията, която 
ги засяга пряко;

 ✓ личните данни са по-добре защитени, отколкото 
при комуникация по електронната поща или по 
телефона;

 ✓ автоматично се прилагат допълнителни мерки за 
защита на личните данни.

• Националните IMI координатори предлагат обучения и 
помощ.

• IMI намалява разходите за гражданите, дължащи се на 
административни закъснения.

• Органите могат да следят напредъка на своите заявки 
в системата, а освен това тя автоматично изпраща 
напомняния.

• Системата е гъвкава и може да бъде използвана 
както от централизирани, така и от децентрализирани 
национални административни структури.

Заявки за информация
Възможност за орган от една 
страна да изпрати въпрос 
или заявка за информация 
до съответен орган в друга 
страна, например във връзка 
с квалификацията или 
професионалния опит на даден 
специалист.

Уведомления и 
предупреждения
Възможност за органите да се 
информират взаимно за нови 
мерки, ограничения, рискове 
или събития (напр. нови 
видове дипломи за архитекти).

Хранилища или регистри
Възможност за органите 
да поддържат и използват 
структурирана информация, като 
например базата данни с лицензи 
за транспортиране на пари в брой 
или указателя на регистри, които 
са достъпни за всички IMI органи.

Органите в еврозоната могат да проверяват дали дадено 
дружество, превозващо евро в брой през граница, има 
необходимия лиценз.

Държавите членки уведомяват Комисията и останалите 
държави за всички нови изисквания към доставчиците на 
услуги.

Орган в България се нуждае от допълнителна информация 
за квалификациите на румънски архитект. Той подбира 
съответните въпроси, показани на български. Румънският 
орган получава заявката с въпросите и възможностите за 
отговор, показани на румънски, но отговорът му ще бъде 
показан на българския орган на български.


