НАЧИНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В БАЦИС ПО
ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ
Подаване по електронен път на документи в БАЦИС се извършва от лицата,
регистрирани съгласно ЗАДС, като функционалността е реализирана в три възможни
варианта:
 чрез използване на web интерфейс през официалната страница на АМ,
т.нар. портал за подаване на документи, където ръчно се въвеждат
данни чрез попълване на екранни форми за съответните документи;
 чрез използване на web интерфейс през официалната страница на АМ,
т.нар. портал за подаване на документи, където се импортират
предварително подготвени xml файлове във формат, определен със
заповед на директора на АМ;
 чрез изграждане на връзка от тип „система - система" (В2В), при която
системите на икономическите оператори подават документите в точно
определен формат по предварително изградени комуникационни
канали, без да се налага извършване на допълнителни действия извън
системите. Изгражда се IPsec LAN2LAN тунел, като за целта
икономическият оператор трябва да притежава рутер, който да
поддържа 3DES или AES минимум 128 битово хардуерно криптиране.
Варианти едно и две са предвидени и проектирани за икономически оператори с малък
документооборот. Ръчното попълване на екранни форми е подходящо за
икономическите оператори, които подават до 2-3 документа на ден и за които
разходите за изграждане на връзка от типа система-система са икономически
необосновани. Подаването на документи по електронен път чрез зареждане на xmlфайл позволява регистрирането в БАЦИС на по-голям брой документи. В този случай
предварително се генерира файл в съответен формат и валидацията на данните се
осъществява много по-бързо в сравнение с подаването на документи чрез ръчно
попълване на информацията от тях през уеб-приложението. Тези два начина на
подаване по електронен път на документи в БАЦИС е приложим и в случаите на
възникнала неработоспособност при изградена връзка система-система.
Предимствата на третия вариант са:
 Избягване двойната обработка на един и същ документ – един път в
системата на икономическия оператор и втори път в системата на АМ
 Значително съкращаване времето за обработка и издаване на документ
за икономическите оператори с голям ежедневен документооборот.
Например БАЦИС извършва регистриране на е-АДД, подадени чрез
връзка система-система, за време до 6 сек. в 95.38 % от случаите.
 Кратковременните прекъсвания на система БАЦИС с цел ъпдейт на
практика остават „незабележими” за икономическия оператор.
Усилията на Агенция „Митници” са насочени към усъвършенстване и оптимизиране
работата на БАЦИС във връзка с предоставяне на услугата за подаване на документи
към електронната система чрез използване на връзка система – система.

