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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

В това ръководство ще се запознаете с различните видове органи, регистрирани в IMI, и 
техните роли. Обясняват се и ролите, които могат да изпълняват отделни потребители. 

 

2. РОЛИ НА ОРГАНИТЕ  

По-долу са описани четири роли на органи. Важно е да се знае обаче, че един и същ орган 
може да изпълнява няколко или дори всички роли едновременно. 

2.1. НАЦИОНАЛНИ IMI КООРДИНАТОРИ  

Във всяка държава членка има по един национален IMI координатор или NIMIC, чиито 
отговорности са посочени в регламента за IMI1

. Неговата роля е да гарантира, че IMI 
функционира гладко, като: 

 регистрира подходящите органи 

 управлява достъпа до различните модули 

 помага на потребителите и осигурява ефективното функциониране на системата.  

В зависимост от националната структура NIMIC може да реши да делегира отговорността по 
регистриране на други органи, като им даде роля на мениджъри на достъпа. Националният 
координатор може също така да делегира на други органи предоставянето на помощ във 
връзка със съдържанието, като им дава роля на координатори за конкретни модули (за да 
могат те да осигуряват навременното и ефективно обработване на заявки, уведомления или 
предупреждения). 

2.2. МЕНИДЖЪРИ НА ДОСТЪПА  

Всички национални IMI координатори автоматично получават роля на мениджъри на достъпа и 
могат да посочват други органи, които да поемат тази роля (вж. по-горе). 

Мениджърът на достъпа изпълнява административни задачи и може: 

 да регистрира органи и потребители в IMI 

 да управлява данните и потребителите на съществуващи органи 

 да предоставя и отнема достъп до различните модули на IMI 

 да управлява въвеждането на нови модули (като регистрира нови органи за тях и/или 
дава достъп до тях на вече регистрирани органи). 

                                                                 
1
 Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година 

относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар 
и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32012R1024
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2.3. КООРДИНАТОРИ  

Ролята на свързан координатор може да бъде поверена на един или няколко органа за даден 
модул. Тази роля се отнася до наблюдението на обмена на информация и може да включва 
одобряване на изходящи искания, отговори, уведомления или предупреждения на органите, за 
които координаторът е свързан координатор. При заявки за информация ролята може да 
включва също обработване на заявки, отнесени до координатора от изпращащия или 
получаващия орган за становище.  

Орган, регистриран като координатор за един модул (напр. уведомления за услуги), може да 
действа като обикновен орган за друг модул (напр. заявки за информация относно 
командироването на работници). Координаторът за даден модул може да изпълнява и 
задачите на обикновен орган за модула (напр. съставяне и изпращане на заявки за 
информация). 

*Тези задачи могат да бъдат изпълнявани само от потребители с права на Одобрител и за 
обмен на информация, с който координаторът е свързан (вж. раздел 3 за ролите на 
потребителите). 

2.4. ОРГАНИ  

Основните участници в IMI са компетентните органи в ЕС, Исландия, Лихтенщайн или Норвегия 
(Европейското икономическо пространство), които използват системата, за да обменят 
информация помежду си. В зависимост от компетенциите им и правата им на достъп в IMI, те 
изпращат и получават заявки за информация, уведомления или предупреждения и управляват 
записите в хранилищата (напр. за лицензите за пренос на пари в брой или за регистрите). 

Органите с достъп до даден модул, които не са координатори, имат роля на обикновени органи 
за този модул. 

ОБМЕН НА 
ИНФОРМАЦИЯ 

КООРДИНАТОР 
(свързан координатор) 

ОРГАН 

Заявки за 
информация 

следи заявките  

одобрява заявките (незадължително)* 

обработва случаите, отнесени до него 
за становище* 

обработва заявки (изпраща, 
получава и отговаря на 
заявки и др.) 

Уведомления и 
предупреждения 

следи уведомленията и 
предупрежденията 

одобрява и излъчва уведомления и 
предупреждения* 

разпространява уведомления и 
предупреждения* 

обработва уведомления и 
предупреждения (изпраща 
уведомления, 
предупреждения и 
коментари, прилага 
документи и др.) 

Хранилища (бази 
данни и регистри) 

 въвежда записи в 
хранилищата 
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3. РОЛИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (АДМИНИСТРАТИВНИ И СВЪРЗАНИ СЪС 

СЪДЪРЖАНИЕТО)  

Тъй като регистрираните в IMI органи се различават значително по размер и структура, 
системата е гъвкава. Малък орган, обработващ сравнително малко на брой заявки, може да 
регистрира само един или двама потребители, които да изпълняват всички задачи в IMI (за 
предпочитане е да има поне двама за гарантиране на минимално присъствие). Голям орган, 
като например медицинска камара, разглеждаща голям брой заявки, може да регистрира 
няколко потребители с различни потребителски права. Всеки регистриран потребител на IMI 
принадлежи само към един орган. 

3.1. РОЛЯ НА АДМИНИСТРАТОР  

Всеки орган в IMI има поне един потребител с роля на администратор. Първият потребител, 
регистриран за даден орган, автоматично получава тази роля, която може да бъде възлагана и 
на други потребители. 

Потребителите с права на администратор могат да: 

 актуализират данните за своя орган 

 регистрират допълнителни потребители 

 управляват всички потребители на органа (включително да изтриват потребители, да 
редактират данни, да променят права и да подновяват пароли на потребители). 

Администраторът в орган с роля на мениджър на достъпа може също да регистрира нови 
органи в IMI и да управлява правата за достъп, данните и потребителите за други органи. 

 Препоръчително е органите да имат поне двама потребители с права на администратор, за 
да може винаги да има някой, който да извършва важни задачи като подновяването на пароли 
и регистрирането на нови потребители.  

АДМИНИСТРАТОРИ 
В МЕНИДЖЪР НА ДОСТЪПА 

АДМИНИСТРАТОРИ 
В ОРГАН 

регистрират нови органи 

канят органи да се регистрират самостоятелно и 
заверяват регистрацията им 

регистрират се самостоятелно 

предоставят достъп на органите до нови 
модули 

 

За собствения орган и за други органи: 

— управляват данните на органа 

— управляват потребителите (регистрация, 
актуализиране и изтриване на потребители, 
подновяване на пароли) 

За собствения орган: 

— управляват данните на органа 

— управляват потребителите (регистрация, 
актуализиране и изтриване на потребители, 
подновяване на пароли) 
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3.2. РОЛИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ МОДУЛИ (РОЛИ, СВЪРЗАНИ СЪС 

СЪДЪРЖАНИЕТО)   

Таблицата по-долу показва потребителските роли за различните видове обмен на информация. 

 ЗАЯВКИ ЗА 
ИНФОРМАЦИЯ 

УВЕДОМЛЕНИЯ /   
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ХРАНИЛИЩА 

Наблюдател    

Отговорник    

Одобрител*    

Разпределит
ел 

   

*Само органи координатори за даден модул могат да имат потребители с роля на 
одобрител. 

3.2.1. РОЛИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ЗАЯВКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ  

Потребители с права на наблюдател могат да виждат и разпечатват всички данни за заявките, 
изпращани или получавани от техния орган (включително личните данни), но не могат да 
предприемат действия по тях. 

Потребителите с права на отговорници могат да изпращат и да отговарят на заявки за 
информация от името на своя орган. Във всеки орган трябва да има поне един отговорник по 
заявки с достъп до модула за заявки. 

Разпределителят може да възлага заявки на конкретни отговорници по заявки в зависимост от 
темата на заявките или други критерии. Разпределянето е типично за големи компетентни 
органи, които обработват много заявки. Когато активира процеса на разпределяне, даден 
орган трябва да има поне един разпределител. Администраторите на органа автоматично 
получават права на разпределители, които впоследствие могат да прехвърлят на други 
потребители. 

Горните потребителски профили са възможни във всеки орган с достъп до модул за заявки, 
включително в органи, изпълняващи функцията на координатори по заявки за информация 
(координатори по заявки). 

Профилът на одобрител е възможен само в органи координатори. Тези потребители отговарят 
за одобряването на изходящи заявки и/или отговори на органите, подлежащи на одобрение. 
Одобрителите също обработват всички заявки, отнесени до техния орган за становище. Този 
процес е начин за отнасяне на несъгласието между органи по отношение на дадена заявка до 
техните координатори. Във всеки орган координатор трябва да има поне един потребител с 
роля на одобрител. 
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3.2.2. РОЛИ ЗА УВЕДОМЛЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

Наблюдателите могат да виждат всички данни за всички уведомления и предупреждения, 
изпратени или получени от техния орган. Те могат да ги разпечатват, но не могат да ги 
изпращат или да им отговарят. 

Отговорниците обработват уведомленията и предупрежденията от името на своя орган. Те 
могат да създават уведомления или предупреждения, да ги изпращат до координатор за 
одобрение, да получават уведомления или предупреждения и да реагират на тях (да добавят 
коментари, да качват документи).  

Те обаче не могат да ги излъчват или разпространяват, дори ако техният орган е координатор 
за съответния модул. 

Ролята на одобрител може да бъде изпълнявана само от потребителите в орган, действащ като 
координатор за съответния модул. Тези потребители отговарят за одобряването и излъчването 
на уведомления или предупреждения и за разпространяването им в рамките на своята страна. 
За да може да изготвя и изпраща уведомления или предупреждения, одобрителят трябва също 
да имат роля на отговорник. 

3.2.3. РОЛИ ЗА ХРАНИЛИЩА (БАЗИ ДАННИ И РЕГИСТРИ)  

Наблюдателите могат да виждат всички данни за записите в хранилището, до което техният орган има 

достъп. Те могат да разглеждат и разпечатват данните за записите, но не могат например да 
създават или редактират тези записи. 

Отговорниците управляват хранилищата от името на своя орган. Те могат да създават нови записи в 
тях и да ги публикуват в IMI. Те могат също така да редактират или дезактивират записи в 
зависимост от специфичните особености на съответното хранилище.  


