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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Министерството на културата

София, бул. Александър Стамболийски

служители. Общата администрация

обслужване и стопански дейности

„Бюджет и финансово-счетоводни

„Човешки ресурси“. Специализираната

дирекция и 6 дирекции: Главна

наследство“, дирекция „Нематериално

дружества, нормативно регулиране

дирекция „Международна дейност

„Културно наследство, музеи

изкуство и художествено образование

права“. 

Министерство на културата (

да изпълнява държавната политика

културните ценности и управление

1.1 Нормативни уредба 

При изпълнението на настоящата

съобрази със следната нормативна

• Закон за културното наследство

• Наредба № Н-3 от 3.12.2009 

водене на Регистъра на

• Наредба № Н-3 от 06

на публичен регистър

консервация и реставрация

• Наредба № Н-3 от 8.10.2013 

обстоятелствата, подлежащи

• Наредба № Н-00-0005 

културни ценности в копия

• Наредба № Н-6 за формиране

• Наредба № Н-4 от 11.12.2009 

96, ал. 3 от Закона за 

• Закон за електронното

• Закон за електронния документ

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

културата е юридическо лице на бюджетна издръжка

Стамболийски 17. Общата численост на министерството

администрация е организирана в 5 дирекции: „Административно

ански дейности“, „Връзки с обществеността и

счетоводни дейности“, „Управление на 

Специализираната администрация е организирана

дирекции Главна дирекция „Инспекторат за опазване

Нематериално културно наследство“, дирекция

регулиране на системата на културата и обществени

Международна дейност, европейски програми и проекти

музеи и изобразителни изкуства“, дирекция

художествено образование“, дирекция „Авторско право

културата (МК) е единствената администрация, която

държавната политика по надзор върху движението и регистрирането

управление на музеите.  

настоящата обществена поръчка Изпълнителят

нормативна уредба: 

културното наследство; 

от 3.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация

Регистъра на движими културни ценности; 

06.04.2011 г. за условията и реда за създаване

регистър на лицата, които имат право да извършват

реставрация; 

от 8.10.2013 г. за водене на Регистър на

подлежащи на вписване в него; 

0005 от 8.06.2010 г. за условията и реда за възп

ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение

за формиране и управление на музейните фондове

от 11.12.2009 г. за реда за водене на Регистъра на

Закона за културното наследство; 

електронното управление; 

електронния документ и електронния подпис; 

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.5 

Административен капацитет”, 

 

издръжка със седалище 

министерството е 147 

„Административно 

обществеността и комуникации“, 

на собствеността“, 

организирана в една главна 

опазване на културното 

дирекция „Търговски 

обществени поръчки“, 

проекти“, дирекция 

дирекция „Съвременно 

право и сродните му 

администрация която има за задача 

движението и регистрирането на 

Изпълнителят трябва да се 

на идентификация и за 

създаване и поддържане 

извършват дейности по 

Регистър на музеите и за 

за възпроизвеждане на 

търговско предназначение; 

фондове;  

Регистъра на експерти по чл. 



Проект №14-32-28/01.09.2014 г. „Комплексно

съвместимост на регистрите

Министерство

Проектът се осъществява с финансовата

съфинансиран

 

• Наредба за административното

• Наредба за електронните

• Наредба за изискванията

• Наредба за регистрите

• Наредба за вътрешния

носител в администрациите

• Наредба за общите изисквания

сигурност; 

• Инструкция № 5 от 21 

на регистрите и данните

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И

2.1. Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена

специализирани информационни

практика, оптимизиране на

процедури, въвеждане на всички

обучение в изпълнение на

административно обслужване

регистрите на движимите културни

за целите на автоматизирания

базирана информационна система

лицата, които имат право да

културни ценности, на движимите

предоставяне на 5 бр. административни

(разработка на програмни средства

имат право да извършват дейности

в електронния регистър за обезпечаване

информация  и изграждане

изградените три електронни

управление и въвеждане на 

разпоредбите на ЗЕУ и изискванията

Поръчката се осъществява

административно обслужване

регистрите на движимите културни

зацелите на автоматизиран

Приоритетна ос III „Качествено

електронното управление

комуникационна среда 

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

административното обслужване; 

електронните административни услуги;  

изискванията към единната среда за обмен на електронни

регистрите на информационните обекти и на електронните

вътрешния оборот на електронни документи и документи

администрациите; 

общите изисквания за оперативна съвместимост и

от 21 юли 2009 г. за водене, съхраняване и достъп

данните; 

ЦЕЛ И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

поръчката 

настоящата обществена поръчка са „Технологични

информационни модули, анализ на съществуващото

оптимизиране на работните процеси и подобряване 

на всички електронни административни услуги

изпълнение на проект по ОПАК 14-32-28/01.09.2014 

обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост

движимите културни ценности и музеите на Министерство

автоматизирания обмен” в МК чрез разработка и внедряване

информационна система, в която ще се реализират електронни

право да извършват дейности по консервация и

движимите културни ценности и на музеите, 

административни услуги по електронен път

програмни средства и въвеждане) на информацията за

извършват дейности по консервация и реставрация на културни

за обезпечаване на автоматизиран обмен на регистрови

изграждане на интерфейс, който да дава възможност

електронни регистъра с централните системи на

въвеждане на 5 бр. електронни административни услуги

изискванията на МТИТС. 

осъществява в рамките на проект №14-32

обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост

вижимите културни ценности и музеите на Министерство

автоматизиран обмен“ с бенефициент Министерство

Качествено административно обслужване 

управление”, Подприоритет 3.2. „Стандартнаинформационно

среда и оперативна съвместимост”, Бюджетна

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.6 

Административен капацитет”, 

 

ектронни документи; 

електронните услуги; 

документи на хартиен 

съвместимост и информационна 

и достъп до регистъра 

Технологични разработки на 

съществуващото положение и 

подобряване на вътрешните 

услуги и съпътстващо 

28/01.09.2014 г. „Комплексно 

оперативна съвместимост на 

Министерство на културата 

и внедряване на уеб 

електронни регистри на 

консервация и реставрация на 

музеите, с възможност за 

път, цифровизиране 

информацията за лицата, които 

на културни ценности 

на регистрови данни и 

възможност за връзка на 

системи на електронното 

услуги в съответствие с 

32-28„Комплексно 

оперативна съвместимост на 

Министерство на културата 

Министерство на културата, 

обслужване и развитие на 

Стандартнаинформационно-

Бюджетна линия 
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BG051PO002/14/3.2-06. Проектът

Оперативна програма „Административен

съюз чрез Европейски социален

2.2. Цел 

Основната цел на проекта е

чрез оперативна съвместимост

музеите на Министерство на културата

Специфичните цели на проекта

1. Осигурен автоматичен

2. Намалено време за предоставяне

3. Намаляване на броя на

електронни административни

В Министерство на културата

КАО, като иновативен подход

оперативна съвместимост на регистрите

Министерството с централните

възможности за автоматизиран

С изграждането на електронните

административни услуги, 

потребителите на услуги 

За постигането на целите в

следните дейности: 

1. Дейност 1: Изграждане на

извършват дейности по

движимите културни ценности

административни услуги по

Включва: 

• дефиниране на изискванията

предоставянето на административните

• разработване на архитектурен

модули; 

• разработка на прототип

• изграждане на информационни

• тестване на информационни

• внедряване на информационни

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Проектът се осъществява с финансовата

Административен капацитет”, съфинансиран

социален фонд 

проекта е осигуряване на комплексно административно

съвместимост на регистрите на движимите културни

Министерство на културата за целите на автоматизирания обмен

проекта са: 

автоматичен обмен на информация и данни. 

за предоставяне на 5 броя електронни административни

броя на изискваните документи чрез предоставяне

административни услуги. 

културата ще се създадат условия за ефективното

подход за предоставяне на услуги, чрез

съвместимост на регистрите на движимите културни ценности

централните системи на електронното управление

автоматизиран обмен на данни и информация. 

електронните регистри и съответно въвеждането

услуги, ще се намали административната 

целите в рамките на настоящата поръчка ще бъдат

Изграждане на електронни регистри на лицата, които

дейности по консервация и реставрация на културни

културни ценности и на музеите, с възможност за предоставяне

услуги по електронен път.  

изискванията към информационните модул

на административните услуги по електронен път

архитектурен модел и дизайн на данните на информационни

прототип за информационните модули; 

информационните модули; 

информационните модули; 

информационните модули. 

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.7 

Административен капацитет”, 

 

финансовата подкрепа на 

съфинансиран от Европейския 

административно обслужване 

културни ценности и 

автоматизирания обмен. 

административни услуги. 

предоставяне на 5 броя 

ефективното реализиране на 

чрез осигуряване на 

ценности и музеите на 

управление и създаване на 

въвеждането на електронни 

административната тежест върху 

ще бъдат извършени 

които имат право да 

културни ценности, на 

предоставяне на 5 бр. 

модули, обезпечаващи 

електронен път; 

на информационните 
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2. Дейност 2: Цифровизиране

информацията за лицата, които

реставрация на културни

автоматизиран обмен на регистрови

3. Дейност 3: Изграждане

изградените три електронни

управление и въвеждане

съответствие с разпоредбите

4. Дейност 4: Провеждане на

2.3. Целеви групи 

Целеви групи по настоящия проект

- Администрацията на Министерство

- Граждани и бизнес. 

Отвореният код за електронните
Министерство на културата
документиран.  

Министерството на културата

културата при осъществяване

и извършва дейности по административното

лица. To е юридическо лице

Александър Стамболийски 17. 

дирекция, 11 дирекции, инспекторат

на информацията и финансов

организационните структури

щатни бройки. 

Министерство на културата

задача да изпълнява държавната
и в частност на културните
Обхватът на дейността на

съответствие със Закона 

Министерството на културата

Агенция „Митници“ и други

и поддържат Национална система

износ на културни ценности, 

осъществяването на взаимодействие

културни ценности (§ 3. (1) от

Гражданите и бизнеса са за

движимите културни ценности

дейности по консервация и реставрация

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Цифровизиране (разработка на програмни средства и

лицата, които имат право да извършват дейности по

културни ценности в електронния регистър за 

обмен на регистрови данни и информация. 

Изграждане на интерфейс, който да дава възможност

лектронни регистъра с централните системи на

въвеждане на 5 бр. електронни административни

разпоредбите на ЗЕУ и изискванията на МТИТС. 

Провеждане на съпътстващо обучение. 

настоящия проект са: 

на Министерство на културата; 

електронните регистри по проекта ще бъде
културата. Отвореният код следва да бъде публичен

културата е администрация, която подпомага

осъществяване на правомощията му, осигурява технически

административното обслужване на гражданите

юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище

Стамболийски 17. Министерството е структурирано

инспекторат, звено за вътрешен одит, служител

финансов контрольор.Общата численост на

структури и административните звена на министерството

културата (МК) е единствената администрация
държавната политика по опазване на културното

културните ценности (чл. 4 от Закона за културното

дейността на министерството в тази област е регламентиран

Закона за културното наследство (ЗКН). 

културата съвместно с Министерството на вътрешните

други ведомства, определени от Министерския

Национална система за обмен на информация за издадените

ценности, както и за отказите за издаване на такива

взаимодействие и обмен на данни, свързани с

 (§ 3. (1) от Допълнителни разпоредби на ЗКН). 

са заинтересовани да ползват информация от

ценности, на музеите и на лицата, които имат право

консервация и реставрация в своята дейност, да привличат

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.8 

Административен капацитет”, 

 

средства и въвеждане) на 

дейности по консервация и 

регистър за обезпечаване на 

възможност за връзка на 

системи на електронното 

административни услуги в 

бъде собственост на 

публичен и подробно 

подпомага министъра на 

технически дейността му 

гражданите и юридическите 

седалище София, бул. 

структурирано в една главна 

служител по сигурността 

численост на персонала в 

министерството е 147 

администрация, която има за 

културното наследство, 

културното наследство). 

е регламентиран в 

. Съгласно ЗКН, 

на вътрешните работи, 

Министерския съвет, изграждат 

ните разрешения за 

такива, която осигурява 

свързани с опазването на 

информация от регистрите на 

имат право да извършват 

привличат консултанти 
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при нейното прилагане, да

инициативи, публично-частно

решения. 

3. ФУНКЦИОНАЛНИ

3.1. Общи изисквания

• Системата трябва да

бъде разработена на

изискваната функционалност

• Системата трябва да

пълна функционалност

увеличаване на обема

работещите потребители

• Системата трябва да

за електронното управление

електронния подпис

Стратегията за развитие

2014-2020 г.; 

• Системата трябва да

МК – Евентис, чрез

• Системата трябва

определени права

и/или локална мрежа

• Системата трябва да

сканирани документи

• Системата трябва да

на български за всички

• Предоставянето на

регистрация/идентификация

• Избор и заявяване

административните

проекта; 

• Предоставяне на резултата

електронен път, или

3.2. Дейности 

Проектът трябва да бъде реализиран

3.2.1. Дейност 1 

Дейност 1: Изграждане на

извършват дейности по консервация

движимите културни ценности

административни услуги по електронен

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

да се включват в научни изследвания

частно партньорство, като използват най-добрите

ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

изисквания 

трябва да бъде изградена като уеб-базирано решение

разработена на модулен принцип (в съответствие със

функционалност), позволяващ гъвкавост и лесна

трябва да е проектирани по начин, позволяващ

функционалност и добра работоспособност при

на обема на обработваната информация и броя на

потребители;  

трябва да е проектирана в съответствие с изискванията

електронното управление (ЗЕУ), Закона за електронния

подпис, съответните подзаконови нормативни

за развитие на електронното управление в Република

трябва да реализира интерфейс с ползваната деловодна

чрез който всяко въведено заявление получава

трябва да осигурява достъп на оторизирани

права на достъп само до отделни компоненти

мрежа; 

трябва да предоставя възможност за съхранение в

документи и файлове в различен формат; 

трябва да поддържа функционален и леснодостъпен

за всички профили на потребителите и техните

Предоставянето на услуги трябва да се извършва единствено

идентификация; 

вяване на услугите трябва да се извършва през

административните услуги, като МК не събира такси по заложените

на резултата от заявена услуга трябва да могат да

или в МК или по поща. 

бъде реализиран чрез следните четири дейности: 

Изграждане на електронни регистри на лицата, които

по консервация и реставрация на културни

ценности и на музеите, с възможност за предоставяне

услуги по електронен път.  

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.9 

Административен капацитет”, 

 

ния, образователни 

добрите възможни 

решение и трябва да 

съответствие със спецификата на 

лесна разширяемост; 

позволяващ да се поддържа 

отоспособност при съществено 

броя на едновременно 

изискванията на Закона 

електронния документ и 

нормативни актове, и 

в Република България 

ползваната деловодна система в 

получава входящ номер;  

оторизирани потребители с 

компоненти през интернет 

ъхранение в базата данни на 

леснодостъпен оn-line НELP 

техните дейности; 

единствено след процес по 

през номенклатура на 

заложените услуги от 

могат да се получават по 

които имат право да 

културни ценности, на 

предоставяне на 5 бр. 
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Трябва да бъдат разработени

• Електронен регистър

консервация и реставрация

Нормативен акт: 

Наредба № Н-3 от 06

на публичен регистър

консервация и реставрация

• Електронен регистър на

Нормативен акт: 

Наредба № Н-3 от 3.12.2009 

водене на Регистъра

11.12.2009 г. за формиране

• Електронен регистър на

Нормативен акт: 

НАРЕДБА № Х-3 от

обстоятелствата, подлежащи

• Електронен регистър на

културни ценности. 

Нормативен акт: 

НАРЕДБА № Н-4 от 11.12.2009 

по чл. 96, ал.3 от ЗКН

Горните регистри ще се обслужват

в съответствие с изискванията

електронния документ и електронн

актове и процедури на МТИТС

• Разрешение за създаване

Нормативен акт: 

НАРЕДБА № Х-3 от

обстоятелствата, подлежащи

• Регистриране на музеите

Нормативен акт: 

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

разработени следните електронни регистри: 

регистър на лицата, които имат право да извършват

реставрация на културни ценности; 

06.04.2011 г. за условията и реда за създаване

регистър на лицата, които имат право да извършват

реставрация; 

регистър на движимите културни ценности; 

 3.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация

Регистъра на движими културни ценности и Наредба

формиране и управление на музейните фондове

регистър на музеите; 

от 8.10.2013 г. за водене на Регистъра на

, подлежащи на вписване в него 

егистър на лицата, имащи право да извършват идентификация

от 11.12.2009 г. за реда за водене на Регистъра

ЗКН. 

обслужват от следните 5 ЕАУ (вписани СУНАУ

изискванията на Закона за електронното управление (ЗЕУ

и електронния подпис, съпътстващите подзаконови

МТИТС: 

създаване, преобразуване и закриване на частни музеи

от 8.10.2013 г. за водене на Регистъра на

подлежащи на вписване в него 

музеите 

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.10 

Административен капацитет”, 

 

извършват дейности по 

здаване и поддържане 

извършват дейности по 

идентификация и за 

Наредба № Н-6 от 

фондове 

Регистъра на музеите и за 

извършват идентификация на 

Регистъра на експерти 

СУНАУ, 29.04.2014 г.), 

управление (ЗЕУ) и Закона за 

подзаконови нормативни 

частни музеи; 

Регистъра на музеите и за 
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НАРЕДБА № Х-3 от

обстоятелствата, подлежащи

• Регистриране на движимите

Нормативен акт: 

Наредба № Н-3 от 3.12.2009 

водене на Регистъра 

11.12.2009 г. за формиране

• Регистриране на лицата

и реставрация на културни

Нормативен акт: 

Наредба № Н-3 от 06

на публичен регистър на

консервация и реставрация

• Издаване на паспорти за

Нормативен акт: 

Наредба № Н-3 от 3.12.2009 

водене на Регистъра на

Наредба № Н-6 от 11.12.2009 

фондове и 

Наредба № Н-00-0005 от

културни ценности в копия

 

/Съгласно чл. 15 от Наредба

възпроизвеждане на културни

предназначение Разрешенията

национално богатство

Дейност 1 включва следните

3.2.1.1. Поддейност 

информационните

система (Системата

административните

В съответствие с горната нормативна

културни ценности и на други

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

от 8.10.2013 г. за водене на Регистъра на

подлежащи на вписване в него. 

движимите културни ценности, национално богатство

 3.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация

Регистъра на движими културни ценности и Наредба

формиране и управление на музейните фондове.

лицата, които имат право за извършват дейности

културни ценности; 

06.04.2011 г. за условията и реда за създаване

регистър на лицата, които имат право да извършват

врация; 

паспорти за културни ценности, които са национално

 3.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация

Регистъра на движими културни ценности,  

от 11.12.2009 г. за формиране и управление

0005 от 8.06.2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане

в копия, реплики и предмети с търговско предназначение

Наредба № Н-00-0005 от 8.06.2010 г. за условията

 културни ценности в копия, реплики и предмети

Разрешенията за копия и реплики на културни

богатство се вписват в регистъра по чл. 102 от ЗКН

следните поддейности: 

 - Анализ и дефиниране на изискванията

информационните модули (специализираната 

Системата)), обезпечаващи предоставянето

административните услуги по електронен път 

горната нормативна уредба се предоставя информация

други ведомства. 

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.11 

Административен капацитет”, 

 

Регистъра на музеите и за 

национално богатство; 

идентификация и за 

Наредба № Н-6 от 

. 

дейности по консервация 

създаване и поддържане 

извършват дейности по 

национално богатство 

идентификация и за 

управление на музейните 

възпроизвеждане на 

предназначение 

условията и реда за 

предмети с търговско 

културни ценности 

ЗКН./ 

изискванията към 

 информационна 

предоставянето на 

информация за движимите 
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Текущо в момента в МК поддържа

да извършват дейности по

регистър на лицата, имащи

ценности и регистъра на музеите

електронен вид е по 3 GB. Броят

Движимите културни ценности

които ще подлежат на във

материал, в Регистъра на движими

една позиция (една основна снимка

с размер до 5 Mb), като за 2015 

за 2016 г. - 20000 позиции. Общият

7500 хиляди. 

В тази поддейност трябва да

текущо предоставяните 5 административни

се извърши систематизиране

проблеми. При описанието

услугите, е необходимо да се

оптимизиране качеството на

предоставяните 5 административни

процеси посредством процес

използва съответна нотация

или еквивалентни. Изготвянето

предоставянето им цели да се

състояние и оптимизиране, при

На база на поддейността по анализ

движимите ценности и поддържаните

работните процеси по предоставените

разработят оптимизирани административни

водене на регистрите, предмет

предоставяне на услугата както

Реинженерингът на работните

процеси, оценка, изготвяне предложения

бъдещо състояние, одобряване

(разработване на новите д

предложенията. 

Извършването на реинженерига

поддържаните от тях регистри

Закона за електронното управление

актове и процедури на МТИТС

В поддейността по анализ

модули (специализираната информационна

изискванията за Дейност 2 и Дейност

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

поддържа на хартия регистър на лицата, които

 по консервация и реставрация на културни

имащи право да извършват идентификация

 музеите. Предполагаем обем на записите в

Броят на музеите и художествените галерии

ценности, намиращи се в музеите и художествените

на въвeждане, вкл. закачане на снимков 

 движими културни ценности се оценяват 

на снимка с размер до 15 Mb и до седем допълнителни

за 2015 г. е планирано въвеждане на обем от

Общият брой на позициите за регистъра

трябва да се извърши бизнес-анализ на работните

административни услуги и поддържаните регистри

истематизиране на информацията от анализа, всички

ето на текущите работните процеси по предоставяне

необходимо да се идентифицират съответните нужди за

качеството на обслужването. Да се извърши моделиране

административни услуги, чрез описание на текущите

процес диаграми. Процес диаграмите да се създа

нотация, като например спецификацията BPMN

Изготвянето на анализа и описанието на услугите

цели да се определят възможностите за подобрение

оптимизиране, при разработване на 5 ЕАУи регистрите. 

поддейността по анализ на текущото предоставяне на услуги

поддържаните регистри трябва да се извърши реинженеринг

предоставените услуги. Целта на реинженерига

рани административни процеси по предоставяне

предмет на настоящата поръчка, поддържащи

услугата както по електронен път, така и на хартия. 

работните процеси трябва да включва:анализ на текущите

изготвяне предложения за подобрения и проектиране

одобряване на предложенията, моделиране

новите диаграми на коригираните процеси и

реинженерига на работните процеси и разработване

регистри трябва да се извърши в съответствие 

електронното управление (ЗЕУ), съпътстващите подзаконови

МТИТС. 

анализ и дефиниране на изискванията към 

специализираната информационна система  (Системата)

Дейност 2 и Дейност 3. 

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.12 

Административен капацитет”, 

 

, които имат право 

културни ценности, 

идентификация на културни 

записите в тези регистри в 

галерии е около 200. 

художествените галерии, 

 (презентационен) 

 на около 50 MB за 

допълнителни снимки 

от 10000 позиции, а 

регистъра e приблизително 

работните процеси по 

поддържаните регистри. Трябва да 

всички недостатъци и 

по предоставяне на 

нужди за подобряване и 

моделиране на текущо 

на текущите работни 

се създават, като се 

2 (www.bpmn.org) 

услугите и процесите по 

подобрение на текущото 

на услуги в областта на 

извърши реинженеринг на 

реинженерига е да се 

предоставяне на услугите и 

поддържащи възможността за 

нализ на текущите работни 

проектиране на процесите в 

моделиране на процесите 

процеси и внедряване на 

разработване на 5 ЕАУ и 

съответствие с изискванията на 

подзаконови нормативни 

информационните 

)) се включват и 
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Поддейността се разработва

методология за извършване на

Резултат от тази дейност е детайлна

3.2.1.2. Поддейност 

компоненти, дизайн

(Проектиране

В тази дейност на база резултата

изискванията към информационните

предоставянето на административните

трябва да разработи детайлна

Поддейността „Проектиране

• Архитектурен дизайн

• Проектиране на модули

• Дизайн на интерфейси

• Дизайн потребителския

• Описание на дейта модела

В тези разработки, съответните

утвърдени стандарти, като UM

Резултат от тази дейност е детайлна

3.2.1.3. Поддейност -

Изпълнителят трябва да разработи

ограничен обем функционалност

МК. 

Целта е да се верифицира проектното

и при необходимост внасяне на

Изпълнителят трябва да разработи

• достъп до предоставяните

• възможност за електронно

документи; 

• възможност за подаване

в хода на предоставяне

• проверка от заявителят

официалния раздел на преписката

• обработка на постъпили

уведомяване, съгласно

управление; 

• възможност за електронно

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

разработва в съответствие с предложената от

извършване на бизнес анализ и реинженеринг на работни

дейност е детайлна спецификация на изискванията. 

 - Архитектурен дизайн, проектиране

компоненти, дизайн на потребителския интерфейс

Проектиране) 

резултата от предходната поддейност „Анализ

информационните модули (Системата), 

административните услуги по електронен път

детайлна техническа спецификация.  

Проектиране“ включва разработването на: 

дизайн; 

модули и компоненти; 

интерфейси с други системи; 

потребителския интерфейс; 

дейта модела; 

съответните описания да се извършват чрез

UML, ER диаграми или еквивалентни. 

дейност е детайлна техническа спецификация. 

- Разработване на прототип 

да разработи прототип на Системата, който

функционалност и брой услуги и интеграция с деловодната

ерифицира проектното решение на Системата, от преходната

внасяне на корекции в съответните спецификации

разработи прототип със следната функционалност

предоставяните услуги от Системата; 

електронно заявяване на услугите и подаване на

подаване на допълнителни електронни документи, които

предоставяне на услугата; 

заявителят на статуса на заявената от него услуга и да

раздел на преписката; 

постъпили електронни заявления за услуги, електронна

съгласно действащото законодателство в областта

електронно предаване на резултатите от услугите на

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.13 

Административен капацитет”, 

 

предложената от Изпълнителя 

работни процеси. 

проектиране на модули и 

интерфейс и дейта модела 

Анализ и дефиниране на 

Системата), обезпечаващи 

път“, Изпълнителят 

чрез използване на 

който ще включва 

деловодната система на 

преходната поддейност 

спецификации на този подетап. 

функционалност: 

подаване на иницииращите 

документи, които се изискват 

услуга и да има достъп до 

електронна комуникация и 

областта на електронното 

услугите на заявителите; 
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• цялостно реализиране

Обхвата на прототипа ще бъде

завършване на поддейност „Проектиране

Резултат от поддейността е разработен

3.2.1.4. Поддейност -

В тази поддейност Изпълнителят

на Системата, в съответствие

Извършват се и юнит тестове

Забележка: Не се разработват

обслужващ регистъра на лицата

консервация и реставрация 

Дейност 3, които ще бъдат разработени

Преди завършване на тази поддейност

тестови сценарии за извършване

подхода и организация на 

различните видове тестове, ко

разработят по последния вариант

следващата поддейност „Тестване

„Разработване“ и обикновено

тестване“. 

Резултат от поддейността е разработена

3.2.1.5. Поддейност -

Изпълнителят трябва да тества

Системата и разработените 5 

горната забележка). Изпълнителят

система за регистриране на

процеса на тестване. Изпълнителят

поддейност (етап) „Внедряване

Преди завършване на поддейност

за внедряване. 

Резултати от поддейността са

• успешно завършена

протокол от проведените

„Разработка“ 

• план за внедряване

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

реализиране на една услуга и преглед на регистъра; 

ще бъде съгласуван между Изпълнителя и Възложителя

поддейност „Проектиране“. 

поддейността е разработен прототип. 

- Разработване 

Изпълнителят извършва разработка на всички модули

съответствие с предложената методология за софтуерна

тестове на съответните компоненти. 

разработват функционалността за „Цифровизация

на лицата, които имат право да извършват

реставрация на културни ценности от Дейност 2 и

бъдат разработени в съответните дейности. 

тази поддейност, Изпълнителя трябва да разработи

извършване на тестването. Тестовият план трябва

на процеса по тестването и отстраняването

тестове, който ще се извършат. Тестовите сценарии

последния вариант на детайлните изисквания. В повечето

Тестване“ може да започне преди завършване

обикновено се обединяват в един етап като 

поддейността е разработена Система, Тестов план и тестови

- Тестване и отстраняване на дефекти 

да тества всички разработени софтуерни модули

разработените 5 ЕАУ и обслужваните регистри (без функционалността

Изпълнителят трябва да поддържа лог на дефектите

регистриране на дефектите, като информира Възложителя

Изпълнителят трябва да организира и приемателни

Внедряване“.  

поддейност „Тестване“, Изпълнителят трябва да

поддейността са: 

завършена поддейност „Тестване“, което се 

проведените тестове, с което се приема поддейност

внедряване; 

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.14 

Административен капацитет”, 

 

и Възложителя преди 

модули и компоненти 

софтуерна разработка. 

Цифровизация“ на модула, 

извършват дейности по 

 2 и интерфейса от 

разработи Тест план и 

план трябва да съдържа 

отстраняването на дефектите и 

сценарии трябва да се 

В повечето случаи 

авършване на поддейност 

като „Разработване и 

тестови сценарии. 

 

модули, компоненти на 

функционалността от 

дефектите или използва 

Възложителя за статуса на 

приемателни тестове, след 

трябва да разработи план 

се удостоверява с 

приема поддейност (етап) 
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Изпълнителят трябва да организира

изпълнение на поддейност/етап

производствена среда. С приемателните

изискванията, изправността

нейното взаимодействие с другите

Изпълнителят трябва да извърши

внедряване в производствена

Резултати от поддейността: 

• протокол от приемателни

• внедрена Система (без

интерфейса от Дейност

3.2.1.7. Резултати от

• Детайлна спецификация

• Детайлна техническа

• Разработен прототип

• Разработена Система

интерфейса от Дейност

• Тестов план и тестови

• Протокол от проведените

• План за внедряване

• Протокол от приемателните

• Внедрена Система

интерфейса от Дейност

• Техническата документация

скриптове. 

3.2.2. Дейност 2 

Дейност 2: Цифровизиране

информацията за лицата, които

реставрация на културни ценности

автоматизиран обмен на регистрови

Изпълнителят на база разработения

право да извършват дейности

трябва да: 

• разработи необходимата

наличните досиета; 

• създаде необходимите

• да тества тази функционалност

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

да организира и проведе, съвместно с Изпълнителя

поддейност/етап „Внедряване на системата“ и приемателни

С приемателните тестове се потвърждава съответствието

изправността и успешното функциониране на отделните

взаимодействие с другите налични системи. 

3.2.1.6. Поддейност - Внедряване

да извърши внедряване на Системата в съответствие

производствена среда.  

 

приемателните тестове; 

(без функционалност „Цифровизация“ 

Дейност 3).  

 от изпълнение на Дейност 1 

спецификация на изискванията; 

техническа спецификация (детайлен проект); 

прототип; 

Система (без функционалност „Цифровизация

от Дейност 3); 

тестови сценарии; 

проведените тестове; 

внедряване; 

приемателните тестове; 

Система (без функционалност „Цифровизация“

от Дейност 3); 

документация и соурс кода на Системата и

Цифровизиране (разработка на програмни средства и

лицата които имат право да извършват дейности по

културни ценности в електронния регистър за обезпечаване

регистрови данни и информация. 

разработения от Дейност 1 „Регистър на лицата

дейности по консервация и реставрация на културни

необходимата функционалност и компоненти за

необходимите тестови сценарии; 

функционалност; 

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.15 

Административен капацитет”, 

 

с Изпълнителя, при 

приемателни тестове в 

потвърждава съответствието с 

отделните модули и 

Внедряване. 

съответствие с плана за 

 от Дейност 2 и 

Цифровизация“ от Дейност 2 и 

фровизация“ от Дейност 2 и 

и всички сервизни 

средства и въвеждане) на 

дейности по консервация и 

за обезпечаване на 

на лицата, които имат 

културни ценности“, 

за въвеждане на 
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• да въведе наличните 

съпътстващи заявлението

заявлението.  

Информация за регистърът

вид на адрес: http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=471&t=0&z=0

Резултати от дейността са

• разработена функционалност

• въведени всички налични

• протокол за въведени

3.2.3. Дейност 3 

Дейност 3: Изграждане на

изградените три електронни

управление и въвеждане на 

разпоредбите на ЗЕУ и изискванията

Изпълнителят трябва да разработи

ЕСОЕД, за да се интегрират

Разработеният интерфейс трябва

Закона за електронния документ

актове и процедури на МТИТС

следва да бъде внедрен към

електронния документ и при следване

Изпълнителят трябва да разработи

ръководство за администратор

обучение. 

Резултати от дейността са: 

• Разработен и внедрен

осигуряващ  възможност

централните системи

електронни административни

изискванията на МТИТС

• Протокол от приемателни

• Ръководство за потребителя

• План и програма за обучение

• Актуализирана техническата

сервизни скриптове. 

3.2.4. Дейност 4 

Дейност 4: Провеждане на съпътстващо

Изпълнителят трябва да проведе

за: 

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

наличните досиета и заявленията, като документите

заявлението, трябва да бъдат цифровизирани 

регистърът е публикувана на сайта на Министерството

http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=471&t=0&z=0

са: 

функционалност за въвеждане на досиета; 

всички налични досиета; 

въведени досиета (завършена дейност). 

Изграждане на интерфейс, който да дава възможност

електронни регистъра с централните системи на

въвеждане на 5 бр. електронни административни услуги

изискванията на МТИТС. 

да разработи интерфейс с централизираната инфраструктура

интегрират разработените 5 ЕАУ и поддържаните

интерфейс трябва да се извърши в съответствие с изискванията

документ и електронния подпис, съпътстващите

МТИТС. Разработеният интерфейс по предоставяне

към ЕСОЕД при спазване изискванията на ЗЕУ

при следване на  всички необходими процедурите

да разработи в тази дейност вкл. и ръководство

администратора и план и програма за обучение, вкл

внедрен интерфейс с централизирана инфраструктура

възможност за връзка на изградените три електронни

системи на електронното управление и въвеждане

административни услуги в съответствие с разпоредбите

МТИТС; 

приемателни тествания; 

потребителя и ръководство за администратора; 

за обучение и материали за обучение; 

техническата документация и соурс кода на Системата

 

на съпътстващо обучение. 

проведе 4 - дневен курс курс на обучение за 10 

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.16 

Административен капацитет”, 

 

окументите от всяко досие, 

цифровизирани и закачени към 

Министерството в табличен 

http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=471&t=0&z=0 

възможност за връзка на 

системи на електронното 

услуги в съответствие с 

инфраструктура на 

поддържаните от тях регистри. 

изискванията на ЗЕУ и 

съпътстващите нормативни 

предоставяне на 5 ЕАУ 

изискванията на ЗЕУ и Закона за 

процедурите на МТИТС. 

ъководство за потребителя, 

обучение, вкл. материали за 

инфраструктура на ЕСОЕД, 

електронни регистъра с 

въвеждане на 5 бр. 

разпоредбите на ЗЕУ и 

 

на Системата и всички 

обучение за 10 бр. служители 
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• Работа със Системата

• Поддържане на 5-те електронни

• Практическа работа за

имат право за извършват

ценности.  

Изпълнителят трябва да предложи

обучение. 

Изпълнителят трябва да изготви

материали за обучение в цифров

(потребители и администратори

преди обучението.  

Материалите за обучение се предоставят

• Презентации и ръководство

• Презентации и ръководство

Обучението ще се проведе

Възложителя. 

Изпълнителят трябва да осигури

разполагаща с компютъризирани

проектор. 

Обученията трябва да включват

обучения трябва да се извършват

тестова среда. 

Изпълнителят води присъствени

участниците за всеки ден от обучението

След приключване на обученията

постигането на целите на обучението

Като част от техническото си

него подход за изпълнение на

Резултати от дейността: 

• План и програма за провеждане

• Отчет и анализ от проведеното

• Присъствени списъци

• 10 обучени служители

3.3. Модулна структура

Общи изисквания: 

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Системата; 

те електронни административни услуги;  

работа за цифровизиране на данните в регистъра

извършват дейности по консервация и реставрация

да предложи примерно съдържание на план

да изготви план и програма за провеждане

в цифров и хартиен вид, съответствие с ролята

администратори), съгласувано с Възложителя, най-

се предоставят на всеки участник и включват

ръководство за потребителя – за потребители; 

ръководство за администратора – за администратори

проведе по предварителни съгласуван график

да осигури необходимата зала за провеждане

компютъризирани работни места, Интернет връзка

включват семинарна и практическа част

извършват като се използват внедрени софтуерните

присъствени списъци от обученията с подписи

ден от обучението. 

обученията Изпълнителят трябва да изготви отчет

на обучението и да приложи изготвените присъствени

техническото си предложение Участника трябва да опише

изпълнение на дейността. 

за провеждане на обученията, материали за обучение

от проведеното обучение; 

списъци от обучението на всяка група; 

служители. 

структура 

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.17 

Административен капацитет”, 

 

регистъра на лицата, които 

реставрация на културни 

план и програма за 

провеждане обученията и  

ролята на служителите 

-малко 2 седмици 

включват: 

стратори. 

график и списък с 

провеждане на обученията, 

връзка и мултимедиен 

част. Практическите 

софтуерните продукти в 

подписи на всеки от 

изготви отчет и анализ на 

присъствени списъци. 

опише предлагания от 

за обучение; 
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• Системата трябва да бъде

и трябва да бъде разработена

спецификата на изискваната

разширяемост; 

• Системата трябва да е

функционалност и добра

обема на обработваната

потребители;  

• Системата трябва да е

електронното управление

подпис, съответните подзаконови

на електронното управление

• Системата трябва да реализира

– Евентис, чрез който всяко

• Системата трябва да осигурява

права на достъп само

мрежа; 

• Системата трябва да поддържа

български за всички профили

• Предоставянето на услуги

идентификация/регистрация

• Избор и завяване на

административните услуги

такси за подлежащите на

• Предоставяне на резултата

електронен път или в 

• Регистрите се попълват

на още 5 други езика.

3.3.1. Модул регистри

В рамките на проекта трябва да

1): 

• Електронен регистър

консервация и реставрация

• Електронен регистър на

• Електронен регистър на

• Електронен регистър на

културни ценности. 

Системата трябва да предоставя

съответните регистри, като такава

МК, така и през Системата

въвеждане на данни от заявлението

документооборот. Необходимите

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

да бъде изградена като централизирано уеб-базирано

бъде разработена на модулен принцип (в съответствие

изискваната функционалност), позволяващ гъвкавост

да е проектирани по начин, позволяващ да се

и добра работоспособност при съществено

ната информация и броя на едновременно

трябва да е проектирана в съответствие с изискванията

управление (ЗЕУ), Закона за електронния документ

съответните подзаконови нормативни актове и „Стратегия

управление в Република България 2014 – 2020 г

да реализира интерфейс с ползваната деловодна

който всяко въведено заявление получава входящ

да осигурява достъп на оторизирани потребители

само до отделни компоненти през интернет

трябва да поддържа функционален и леснодостъпен

всички профили на потребителите и техните дейности

на услуги трябва да се извършва единствено

регистрация; 

завяване на услугите трябва да се извършва през номенклатура

ите услуги, в съответствие с нормативната уредба

подлежащите на автоматизация в поръчката ЕАУ; 

резултата от заявена услуга трябва да могат да

в МК или по поща; 

попълват на български език, но да има възможност

.  

регистри 

трябва да бъдат създадени следните подмодули-регистри

егистър на лицата, които имат право да извършват

реставрация на културни ценности; 

егистър на движимите културни ценности; 

егистър на музеите; 

егистър на лицата, имащи право да извършват идентификация

предоставя възможност за въвеждане на

като такава може да постъпи както на хартия в

Системата. За всяка услуга следва да се разработи

заявлението (ЕАУ), съгласно изискванията

Необходимите данни за всяко заявление следва 

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.18 

Административен капацитет”, 

 

базирано решение 

в съответствие със 

позволяващ гъвкавост и лесна 

да се поддържа пълна 

съществено увеличаване на 

едновременно работещите 

изискванията на Закона за 

документ и електронния 

Стратегия за развитие 

2020 г.”; 

деловодна система в МК 

входящ номер;  

потребители с определени 

интернет и/или локална 

леснодостъпен оn-line help на 

дейности.  

единствено след процес по 

през номенклатура на 

уредба МК не събира 

могат да се получават по 

възможност да се попълват 

регистри (Дейност - 

извършват дейности по 

извършват идентификация на 

въвеждане на информация в 

хартия в деловодство на 

разработи интерфейс за 

изискванията за електронен 

следва да отговарят на 
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утвърдените хартиени образци

следва да регистрира документа

при успешна регистрация 

заявлението. Независимо от начина

на хартия в деловодство), обработката

съгласно разработените процедури

входящ номер, Системата присвоява

обработка. Статусите на заявленията

проектиране“. Регистрирането

извършва от служител след

постъпили през Системата 

регистър. Публикуването на

оторизиран служител.  

Система трябва да притежава

• Да осигурява бързо и лесно

трябва да се използват

• Да позволява лесен начин

регистъра данни;  

• Да предостави възможност

• Да се осигури достъп

чрез ползване на 

автоматизирано извличане

поддържана и развивана

3.3.2. Модул за справки

Модулът трябва осигурява 

отговаря на следните изисквания

• Да осигурява избор на

• Да осигурява различни

типа на справката; 

• Да е осигурена възможност

разместване на колоните

• Да осигурява възможност

файл формат: 

http://ec.europa.eu/idabc/en/document/3428/5644.html

3.3.3. Модул Администриране

Модулът трябва да включва следните

• Номенклатури 

Трябва да бъдат дефинирани

спецификата на изискваната

работата на Системата

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

образци. След въвеждане на данните в заявлението

документа в съществуващата деловодна система

регистрация уведомява заявителя за получения входящ

Независимо от начина на получаване на заявлението (през

деловодство), обработката на съответната услуга следва

разработените процедури в МК. На всяко въведено заявление

Системата присвоява статус, отразяващ различните етапи

на заявленията ще бъдат определени в Дейност 1, 

Регистрирането на данните от заявлението в съответните

служител след предварителна проверка за допустимост

Системата се потвърждават от служител и регистрират

Публикуването на данни от регистър се извършва след

притежава също следните функционалности:  

бързо и лесно въвеждане на данните от заявлението

лзват списъци и номенклатури; 

лесен начин за нанасяне на промени във вече

зможност да се проверява статуса на заявката on

достъп до централните регистри на централната

на специализираната софтуерната инфраструктура

извличане на данни от централните регистри

развивана от МТИТС.  

справки 

осигурява предефиниран набор от справки и анализи

изисквания: 

избор на различни типове справки; 

различни възможности затърсене на информация

възможност за сортиране по всяка колана и

колоните; 

възможност след визуализация, за избор печат

формат: pdf, opendocumentformat /ODF/

http://ec.europa.eu/idabc/en/document/3428/5644.html. 

Администриране 

включва следните подмодули: 

дефинирани в Дейност 1, след анализа, в 

изискваната функционалност на необходимите

Системата; 

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.19 

Административен капацитет”, 

 

заявлението Системата 

стема (Евентис), като 

получения входящ номер на 

заявлението (през Системата или 

следва да се изпълнява 

заявление, получило 

личните етапи от неговата 

ейност 1, етап „Анализ и 

съответните регистри се 

допустимост. Данните, 

регистрират в съответния 

извършва след валидация от 

заявлението, като за целта 

вече публикувани в 

заявката on-line; 

централната администрация 

инфраструктура за 

регистри – RegiX,  

анализи и следва да 

информация, в зависимост от 

колана и възможност за 

печат или експорт във 

opendocumentformat /ODF/ съгласно 

 съответствие със 

те номенклатури за 
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• Управление на потребителите
Системата трябва да

(длъжностни лица) и публични

заявяване на ЕАУ, предоставяни

се реализира в съответствие

документ и електронния

на МТИТС. Вътрешните

вътрешната мрежа на

идентифицирани като

процеса по идентификация

да осигурява подпроцеса

Управлението на 

дефиниране/премахване

ползване на съответни

Основни данни за потребителя

етап „Анализ и проектиране

поддържат за потребител

o потребителско име

o парола; 

o електронен адрес

o лице, което е обвързано

o роли, които притежава

o статус - активен

o допълнително описание

o възможност за прика

o сертификат за достъп

За всяко лице, което

възможност за въвеждане

o трите имена; 

o телефон за връзка

o електронен адрес

o орган на изпълнителната

на което се предоставя

o длъжност; 

o свободен текст

o коментари/ забележки

Паролите трябва да бъдат

• Мониторинг 
Модулът трябва да осигурява

действия, история на

предупреждения и съобщения

Системата трябва да

информация относно сесиите

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

потребителите 
трябва да поддържа основно два типа потребители

и публични (клиенти). Публичните потребители

ЕАУ, предоставяни от Системата и тяхното управление

съответствие с изискванията на ЗЕУ и Закона

електронния подпис, съпътстващите нормативни актове

Вътрешните потребители са служители на МК

мрежа на МК или работещи извън вътрешната мрежа

като служители на МК. Модулът извършва

идентификация/регистрация на външните клиенти

подпроцеса при забравена парола или потребителско

на потребителите в системата трябва

премахване на роли и добавяне/премахване права към

съответни менюта, модули, компоненти и функции

за потребителя ще бъдат дефинирани окончателно

проектиране“, минималните данни, които

потребител в системата са: 

потребителско име; 

електронен адрес ; 

което е обвързано с потребителя; 

които притежава; 

активен/неактивен; 

допълнително описание; 

възможност за прикачване на файлове; 

сертификат за достъп до системата.  

което е обвързано с потребител в системата

веждане на следната информация: 

за връзка и факс; 

електронен адрес; 

изпълнителната власт, юридическо и физическо

се предоставя информацията; 

текст за дирекция /отдел; 

забележки.  

да бъдат криптирани при ползване на SHA-2. 

осигурява поддържане и преглед на лог файлове

история на промените, поддържането на позволени

съобщения за грешки. 

трябва да съхранява в контролните данни минимум

относно сесиите на потребителя: 

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.20 

Административен капацитет”, 

 

потребители: вътрешни 

потребители извършват 

управление трябва да 

Закона за електронния 

нормативни актове и процедури 

на МК, работещи във 

вътрешната мрежа на МК и 

извършва управление на 

клиенти. Модулът трябва 

потребителско име. 

трябва да включва 

права към всяка роля за 

функции.  

окончателно в Дейност 1 , 

които трябва да се 

системата, трябва да има 

физическо лице, от името 

 

лог файлове за всички 

позволени действия, 

данни минимум следната 
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o IP адрес;  

o Действие – вход

o Потребител; 

o Действия (четене

изтриване на 

данни/функционалност

от базата данни

4. НЕФУНКЦИОНАЛНИ

Изисквания към потребителския

• Интерфейсът на системата

логото на МК и трябва

• Потребителският интерфейс

поддържа най-малко следните

Explorer, Google Chrome, Mozilla

• Потребителският интерфейс

удобен за работа; 

• Интерфейсът на системата

на всички изискуеми

менюта; 

• Потребителският интерфейс

данни; 

• Полетата за въвеждане

дължината на вертикалния

• Потребителският интерфе

необратими действия. 

• Дизайнът на системата

използване на системата

персонален компютър

• За диалози със системата трябва да се използват потребителски бутони с 

унифициран размер и лесни за разбиране текстове в еднакъв стил.

• Ако потребител пропусне да в

трябва да изобрази съобщение, което информира коя точно информация 

липсва. Екранната форма да не се обновява

попълнените полетата да не се изчистват

• Ако потребител въведе

екранната форма /текст

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

вход/изход/изтекла сесия;  

четене на данни, въвеждане на данни, промяна

на данни и др.; дата и час на действието

функционалност, откъдето е осъществен достъпа

данни, който е повлиян от действието). 

НЕФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

потребителския интерфейс: 

системата трябва да бъде на български език

трябва да отговаря на общата визия на сайта на МК

интерфейс на всички модули трябва да е уеб

малко следните уеб браузъри:  актуална версия

Chrome, Mozilla Firefox, Opera и Safari; 

интерфейс трябва да е адаптивен, лесен за

системата трябва да осигурява бърз достъп и лесно

изискуеми данни в регистъра, чрез избор от списъци

интерфейс трябва да е оптимизиран за ускорено

въвеждане трябва да са оптимално подредени с цел

вертикалния скрол. 

интерфейс трябва да изисква задължително потвърждаване

 

системата трябва да осигурява възможност

системата от всеки потребител с минимални познания

компютър; 

системата трябва да се използват потребителски бутони с 

унифициран размер и лесни за разбиране текстове в еднакъв стил.

Ако потребител пропусне да въведе задължителна информация, системата 

изобрази съобщение, което информира коя точно информация 

липсва. Екранната форма да не се обновява и данните във вече 

полетата да не се изчистват; 

въведе данни/ символи, които не отговарят

текст или числа/, системата трябва да изобрази

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.21 

Административен капацитет”, 

 

промяна на  данни, 

действието; категория 

достъпа, обект (таблици) 

български език и да съдържа 

сайта на МК; 

да е уеб базиран и да 

версия на MS Internet 

лесен за ориентиране и 

достъп и лесно въвеждане 

от списъци и падащи 

ускорено въвеждане на 

подредени с цел ограничаване 

задължително потвърждаване при 

възможност за ефективно 

минимални познания за работа с 

системата трябва да се използват потребителски бутони с 

унифициран размер и лесни за разбиране текстове в еднакъв стил. 

ъведе задължителна информация, системата 

изобрази съобщение, което информира коя точно информация 

и данните във вече 

отговарят на зададените в 

изобрази съобщение за 
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грешка, указващо коя

обновява и данните в полетата

• Всички търсения трябва да са нечувств

• Всички формати за дата и час трябва да са съобразени с избрания от

потребителя език. За български форматът е  „DD.MM.YYYY HH:MM:SS”

• Дългите списъци с резултати трябва да се разделят на номерирани 

страници. 

Проектът на потребителския

проектиране на системата

Модулност, мащабируемост

• При изграждането на

продиктувани от непрекъснато

• Системата следва да бъде

позволяващи модификация

модули без необходимост

• Системата трябва да осигурява

да се модифицира бързо

подобряване на бързодей

• Системата трябва да е

• Наименованията на полетата

като максимално се доближават

• Когато отпадне необходимостта

Системата, е необходимо

да бъдат достъпни единствен

• Системата трябва да

обезпечаване и балансиране

• Всички данни в Системата

обстоятелства (отказ

действия на потребител

на захранването и комуникациите

функционалност, която

управление на приложението

данните системата трябва

транзакциите; 

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

указващо коя точно информация е невалидна. Екранната

данните в полетата не се изчистват; 

Всички търсения трябва да са нечувствителни към малки и главни букви;

Всички формати за дата и час трябва да са съобразени с избрания от

потребителя език. За български форматът е  „DD.MM.YYYY HH:MM:SS”

Дългите списъци с резултати трябва да се разделят на номерирани 

потребителския интерфейс се изработва по време на 

системата в Дейност 1 и трябва да бъде съгласуван с

мащабируемост, гъвкавост и консистентност: 

изграждането на Системата трябва да се предвидят възможни

прекъснато променящата се среда; 

следва да бъде проектирана и разделена на функционални

модификация, допълване на нови модули или пълна

необходимост от внасяне на изменения в останалите

трябва да осигурява лесна поддръжка – да бъде разработена

модифицира бързо с цел добавяне или изваждане на функционалност

бързодействието и коригиране на дефекти; 

трябва да е с лесна за настройка от страна на администраторите

на полетата в базата данни следва да са достатъчно

се доближават до характера на съдържащите се

необходимостта от дадени данни за оперативната

необходимо тези данни да бъдат преместени в арх

достъпни единствено за справочната функционалност;

трябва да осигурява възможности за разширяване

балансиране на натоварването; 

Системата трябва да запазват консистентността

отказ на приложния софтуер, погрешни или

потребител, отпадане на сървър, неизправност на диск

и комуникациите и т.н.). Изпълнителят трябва

която удовлетворява тези изисквания  чрез инструментите

приложението и на самата БД. За осигуряване

системата трябва да ползва техники за пълна

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.22 

Административен капацитет”, 

 

Екранната форма не се 

ителни към малки и главни букви; 

Всички формати за дата и час трябва да са съобразени с избрания от 

потребителя език. За български форматът е  „DD.MM.YYYY HH:MM:SS”; 

Дългите списъци с резултати трябва да се разделят на номерирани 

време на Етап 1 – Анализ и 

съгласуван с Възложителя. 

предвидят възможни промени, 

функционални модули, 

или пълна подмяна на 

останалите модули; 

ъде разработена така, че 

изваждане на функционалност, 

администраторите й; 

достатъчно описателни, 

съдържащите се в тях данни; 

оперативната работа на 

в архивна база и там 

функционалност; 

разширяване, резервно 

консистентността си при всякакви 

погрешни или злонамерени 

неизправност на диск, прекъсване 

трябва да реализира 

чрез инструментите за 

осигуряване целостта на 

пълна обработка на 
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• Изпълнителят трябва да

програмен код. Това включва

Експлоатационни изисквания

• Да бъде достъпна 24 часа

• Да реагира за време

(навигация по екраните

• Да позволява едновременна

потребители (над 200

резултат от оперативните

редактиран информационен

отнася за сложни изчисления

Изисквания за сигурност: 

• ИС следва да бъде изградена

информационна сигурност

• Системата трябва да

функционалността на

присвоените профили

потребители. Достъпът

зависимост от профила

териториалната принадлежност

• Системата трябва да

според регламентирани

закона за електронното

• Системата трябва да

поддържането на различни

трябва да предлага възможност

отделните потребители

системата. Паролите 

• Достъпът на потребителите

двустепенна идентификация

допълнителна идентификация

добавяне на сертификат

Изпълнителя и заложен

• Системата трябва да прекъсва

трябва да се задава като

• Изпълнителят трябва да

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

трябва да предложи и стриктно да следва конвенц

Това включва и подробна документация на програмния

изисквания: 

достъпна 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата; 

време по-малко от 1 секунда за всички прости

екраните, работа с менютата и др.); 

едновременна работа в реално време за всички

00) и на всички външни потребители (над 3

оперативните действия на потребителите (запис

информационен обект) за не повече от 3 секунди (изискването

изчисления и обработки на данни); 

 

бъде изградена при спазване на общоприетите

сигурност; 

трябва да управлява правата за достъп на потребителите

функционалността на системата и информацията в нея в

профили (роли) и принадлежността към конкретна

Достъпът до работа с конкретна информация

профила на потребителя, обхватът на изпълняваната

принадлежност и др.; 

трябва да е способна да се възстановява ефективно

регламентирани изисквания на стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 

електронното управление; 

трябва да бъде защитена от неоторизиран достъп

на различни нива на достъп и оторизация на потребителите

предлага възможност за гъвкаво управление на достъпа

потребители, което да съответства на тяхната роля

Паролите трябва да се криптират минимум чрез SHA

потребителите до системата следва да бъде

идентификация чрез въвеждане на потребителско

идентификация или електронен сертификат. Възможността

сертификат за достъп до системата следва да бъде

заложена в системата при необходимост; 

трябва да прекъсва потребителската сесия при неактивност

задава като управляем параметър от администратора

трябва да предостави архитектура на сигурността

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.23 

Административен капацитет”, 

 

конвенция за писане на 

програмния код; 

всички прости операции 

за всички вътрешни 

3 000), като връща 

запис на нов или 

секунди (изискването не се 

общоприетите изисквания за 

на потребителите до 

нея в зависимост от 

към конкретна група 

информация се определя в 

изпълняваната задача, 

ефективно след повреди 

ISO/IEC 27001:2006 и 

достъп посредством 

на потребителите. ИС 

достъпа и правата на 

тяхната роля и функции в 

SHA-2; 

бъде разрешен чрез 

потребителско име и парола и 

сертификат. Възможността за 

да бъде предвидена от 

неактивност. Времето 

администратора на системата; 

сигурността на системата; 
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• Уеб приложенията на

преноса на данни от уеб

• Системата трябва да 

регистриране и проследяване

системата; 

• Системата следва да 

вписани в регистрите

• ИС трябва да включва

възстановяване на данните

загуба на информация

отразява на нормалното

Архитектурни и платформени

• Системата трябва да

информационна система

• Системата трябва да

поддържа общо приети

съвместимост на системата

• Бизнес процесите и услугите

независимо, с цел по-

• При разработката, тестването

следва да прилага наложили

както и принципите

приложения. В Техническото

добрите практики, които

Изисквания за оперативна съвместимост
управление и Наредбата за оперативна

• Системата следва да

сертифициране за оперативна

съгласно ЗЕУ. 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
ТЕХНОЛОГИЧНАТА

5.1. Архитектура 

Системата трябва да бъде

информационна система. 

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

приложенията на Системата трябва да използват HTTPS 

от уеб браузър към системата; 

трябва да поддържа развита система от лог-файлове

проследяване на събития и действия на потребителите

следва да съхранява пълна история на всички пр

регистрите, както и да позволява техния преглед; 

включва процедури за онлайн архивиране и

на данните от архив, за да се предотврати възможността

информация. Копирането на данните трябва да се извършва

нормалното функциониране на системата. 

платформени изисквания 

трябва да бъде реализирана като централизирана

система; 

трябва да бъде реализирана със стандартни технологии

приети комуникационни стандарти, които

системата; 

процесите и услугите трябва да бъдат проектирани колкото

-лесно разширяване и обслужване; 

разработката, тестването и внедряването на Системата

прилага наложили се архитектурни (SOA, MVC) и дизайн

принципите на обектно ориентирания подход за

Техническото предложение Изпълнителят трябва

практики които ще използва.  

оперативна съвместимост по отношение на Закона за
Наредбата за оперативна съвместимост: 

следва да бъде разработена по начин, който трябва

за оперативна съвместимост и информационна

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АРХИТЕКТУРАТА И 

ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПЛАТФОРМА 

бъде реализирана като централизирана

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.24 

Административен капацитет”, 

 

 HTTPS за защита на 

файлове, позволяващи 

на потребителите на 

всички промени в данните, 

архивиране и за последващо 

предотврати възможността от 

извършва без това да се 

централизирана уеб базирана 

стандартни технологии, и да 

които ще гарантират 

проектирани колкото се може по-

Системата, Изпълнителят 

 (SOA, MVC) и дизайн шаблони, 

подход за разработка на 

Изпълнителят трябва да опише 

Закона за електронно 

трябва да осигури 

информационна сигурност 

ирана уеб базирана 
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Архитектурата на системата трябва

за разработка на бизнес приложения

модулна, разширяема и сигурна

Системата трябва да осигурява

контрол на бизнес процесите

Системата трябва да позволява

използва UTF-8 кодиране. 

Всички данни в системата

обстоятелства – прекъсване

действия на потребител.  

5.2. Лицензи 

Министерство на културата

системи, приложни сървъри

изпълнение на поръчката. 

Изпълнителят, в съответствие

сървъри(т.5.3), трябва да включи

всички необходими лицензи

приложни сървъри, библиотеки

Доставката на предложени

библиотеки и бази данни) и

Изпълнителя и трябва да бъдат

5.3. Хардуерни изисквания

Министерство на културата не

на Системата. 

Изпълнителят трябва да предложи

хардуерните ресурси – сървъри

оптималната работа на системата

натоварване. 

 

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ

6.1. Методология за изпълнение

Участникът трябва да предложи

по настоящата обществена

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

системата трябва да е базирана на общо приети и модерни

бизнес приложения (например JavaEnterpriseEdition

сигурна. 

осигурява функционалност за текущ мониторинг

процесите. 

позволява едновременно визуализация на различни

системата трябва да запазват консистентността си

прекъсване на захранване, прекъсване на комуникация

културата не разполага със свободни лицензи 

сървъри, библиотеки и бази данни, които да 

съответствие с предложените архитектура, технологична

да включи в предложението си списък, за срок

лицензи за системен и приложен софтуер – операционни

библиотеки и бази данни. 

предложените лицензи (операционни системи, приложни

данни) и съответната им поддръжка за 2 години

да бъдат включени в ценовото му предложение.

изисквания 

културата не разполага със свободен хардуерен ресурс

да предложи описание на минималните изисквания

сървъри, комуникационна инфраструктура и др

системата, на база на предложената архитектура

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРОЕКТА 

Методология за изпълнение на проекта 

предложи конкретна методология за изпълнение

обществена поръчка в своята техническа оферта

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.25 

Административен капацитет”, 

 

и модерни стандарти 

JavaEnterpriseEdition). Тя трябва да е 

мониторинг, анализ и 

различни езици, като 

систентността си при всякакви 

комуникация, всякакви 

лицензи за операционни 

които да се използват за 

технологична платформа и 

срок от 2 години, на 

операционни системи, 

приложни сървъри, 

години са за сметка на 

предложение. 

ресурс за реализация 

минималните изисквания към 

инфраструктура и др., необходими за 

архитектура и очакваното 

УПРАВЛЕНИЕ 

изпълнение на дейностите 

оферта. Предлаганата 
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методология трябва да се базира

Предложената методологията

• Подход за организация

• Дейности по изпълнение

изпълнение на дейностите

• Участникът трябва да представи

• Оценка на труда и сроковете

• Очаквани междинни и крайни

• Организационна структура

описание на отговорностите

• Дефиниране на канали

Възложителя (комуникационен

• Подход за поддържане

промените; 

• Подход за поддържане и

Могат да се използват методологии

PMP, MSF, Prince2, Agile, Scrum

6.2. Методология за анализ

Участникът трябва да представи

средствата и методиката за анализ

на изискванията, които смята

на процесите и извличането

изпълнени в пълно съответствие

Участникът по настоящата обществена

за анализ и извличане на изисквания

методиката той трябва да посочи

изпълнение на дейността си.

6.3. Методология за софтуерна

Софтуерната разработка трябва

на Възложителя и разработените

Подходът за разработка трябва

• поетапен подход на разработка

преглед на софтуерния

софтуерна разработка

• тестване на софтуера на

Участникът по настоящата обществена

за софтуерна разработка и да

той трябва да посочи кои подходи

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

се базира на световно утвърдени стандарти и

методологията трябва да включва описание на: 

организация и управление на проекта; 

изпълнение на поръчката, обвързаност и последователност

дейностите; 

трябва да представи проект на детайлен План за изпълнение

и сроковете по дейностите / етапи;  

междинни и крайни резултати (milestones);  

структура (екип) на Изпълнителя за изпълнение

отговорностите и дейностите на предлаганите експерти

канали на комуникация и организация на комуникацията

комуникационен план); 

поддържане и управление на версиите и процедура за

поддържане и управление на версиите на документацията

методологии за управление на софтуерни проекти

Scrum или еквивалентни. 

Методология за анализ и извличане на изисквания 

представи в техническото си предложение подробно

методиката за анализ на бизнес процесите и извличане и

ята да използва по време на изпълнение на проекта

извличането и документирането на изискванията трябва

съответствие с изискванията на Възложителя. 

настоящата обществена поръчка трябва да използва утвърдена

на изисквания и да я опише в техническото си

да посочи кои подходи, средства и техники

дейността си. 

Методология за софтуерна разработка 

разработка трябва да бъде изпълнена в пълно съответствие

разработените спецификации. 

трябва да отговаря на следните изисквания: 

на разработка, позволяващ поетапно програмира

софтуерния код на определени етапи, а не в края на

разработка; 

софтуера на всеки етап. 

настоящата обществена поръчка трябва да използва утвърдена

и да я опише в техническото си предложение

кои подходи, средства и техники ще прилага при

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.26 

Административен капацитет”, 

 

стандарти и добри практики. 

последователност на 

изпълнение на проекта; 

изпълнение на поръчката и 

експерти;  

на комуникацията с 

процедура за управление на 

документацията. 

проекти като например 

 

подробно описание на 

извличане и документиране 

на проекта. Анализът 

изискванията трябва да бъдат 

олзва утвърдена методика 

техническото си предложение. В 

техники ще прилага при 

съответствие с изискванията 

програмиране и съответно 

края на целия процес на 

използва утвърдена методика 

предложение. В методиката 

прилага при осъществяване 
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на всички основни дейности

интегриране. 

6.4. Методология за управлен

Участникът трябва да представи

средствата и методиката за

време на изпълнение на проекта

да бъдат изпълнени в пълно

разработените спецификации

Методиката за осигуряване на

елементи: 

• Планиране на качеството

конкретните дейности

• Гарантиране на качеството

рамките на системата

конкретните дейности

съответните стандарти

• Качествен контрол –

дали отговарят на зададените

отстраняване на причините

Участникът по настоящата обществена

за осигуряване на качеството

методиката той трябва да посочи

гарантиране на качеството 

елементи. 

Участникът трябва да представи

регистриране, управление 

софтуерната разработка. 

6.5. Методология за внедряване

Внедряването включва всички

водене на електронни регистри

настоящото задание. Внедряването

изискванията на Възложителя

Участникът по настоящата обществена

за внедряване и да я опише в

посочи кои подходи, средства

основни дейности по въвеждане

документиране, обучение. 

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

дейности от софтуерната разработка – проектиране

Методология за управление на качеството 

представи в техническото си предложение подробно

методиката за осигуряване на качеството, които смята

проекта. Всички дейности по осигуряване на 

в пълно съответствие с изискванията на 

спецификации на Системата. 

осигуряване на качеството трябва да съдържа като минимум

качеството – идентифициране на стандартите

дейности от обществената поръчка и начините за спазването

качеството – всички планирани и систематични

системата за качество, които дават увереност, че изпълнението

дейности предмет на обществената поръчка ще

стандарти.  

– проследяване на конкретни резултати, за

на зададените стандарти и да се набележат

причините за незадоволителните резултати. 

настоящата обществена поръчка трябва да използва утвърдена

качеството и да я опише в техническото си 

да посочи кои подходи, средства и техники

качеството на дейностите и как ще изпълни посочените

представи в техническото си предложение

управление и отстраняване на установените несъответствия

Методология за внедряване 

всички действия по въвеждане в експлоатация

регистри и предоставяне на електронни услуги

Внедряването трябва да бъде изпълнено в пълно

Възложителя.  

настоящата обществена поръчка трябва да използва утвърдена

опише в техническото си предложение. В методиката

средства и техники ще прилага при осъществяване

въвеждане в експлоатация – внедряване

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.27 

Административен капацитет”, 

 

проектиране, разработка, 

подробно описание на 

смята да използва по 

осигуряване на качеството трябва 

на Възложителя и 

като минимум следните 

тандартите за качество за 

начините за спазването им.  

систематични действия в 

увереност че изпълнението на 

поръчка ще отговаря на 

резултати, за да се определи 

набележат начини за 

използва утвърдена методика 

си предложение. В 

техники ще прилага при 

посочените по-горе 

предложение и процедура за 

установените несъответствия в 

експлоатация на Системата за 

електронни услуги, предмет на 

пълно съответствие с 

използва утвърдена методика 

методиката той трябва да 

осъществяване на всички 

внедряване на системите, 



Проект №14-32-28/01.09.2014 г. „Комплексно

съвместимост на регистрите

Министерство

Проектът се осъществява с финансовата

съфинансиран

 

6.4. Методология за управление

В таблицата по-долу са изброени

Възложителя и могат да възникнат

поръчката: 

 

№ Наименование на риска

1. Липса на добра комуникация

време на аналитичните

неразбиране на действителните

целите на  настоящата

2. Недостатъчна ангажираност

техническата спецификация

получат непълноти и/или

3. Неточна дефиниция на

новата система. 

4. Недостатъчна яснота по

време на изпълнение

непълноти и разминавания

5. Разработване на грешна

6. Възникване на проблеми

процеса на интегриране

7. Невъзможност за провеждане

ефективни тестове преди

8. Отрицателни резултати

в поръчката. 

9. Смущения в работата

първоначалния период

10. Риск за администриране

поддръжка. 

 

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

управление на риска 

изброени по-значимите рискове, които са идентифицирани

да възникнат във връзка с изпълнението 

на риска 

комуникация между екипите на Възложителя и Изпълнителя

аналитичните дейности, в резултат на което може

действителните нужди на МК и непостигане изпълнението

настоящата поръчка. 

ангажираност на персонала по време на формулиране

спецификация на системата, в резултат на което

ълноти и/или забавяне. 

дефиниция на бизнес-процесите, които ще бъдат реализирани

яснота по правната рамка и/или променяща се правна

изпълнение на поръчката, което може да доведе до

разминавания между цели и резултати. 

грешна функционалност. 

проблеми при изпълнение на поръчката заради

интегриране. 

за провеждане или сериозно затруднение за 

тестове преди внедряването на системата. 

резултати от тестове, водещи до необходимост от големи

работата на ангажираните административни звена

период след пускането в действие на новата система

администриране на системата след изтичане на периода

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.28 

Административен капацитет”, 

 

са идентифицирани от 

изпълнението на предмета на 

Възложителя и Изпълнителя по 

може да се получи 

непостигане изпълнението на 

на формулиране на 

на което могат да се 

бъдат реализирани чрез 

променяща се правна рамка по 

доведе до концептуални 

заради трета страна в 

за провеждане на 

необходимост от големи промени 

административни звена по време на 

система. 

периода на гаранционна 
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На база идентифицираните рискове

трябва да представи план за

предложение. Планът трябва

заплахите при изпълнение на

риска, както и превантивните

риск или заплаха за изпълнението

за управление на риска трябва

своевременно адресиране на идентифицираните

Участникът може да добави в

идентифицирал към момента

за изпълнението на настоящата

6.5. Докладване 

6.5.1. Встъпителен доклад 

В рамките на 10 (десет) работни

настоящата процедура, Изпълнителят

встъпителен доклад, който трябва

• конкретизирани цели и

• актуализиран и детайлизиран

• описание на изпълнителния

• уточнени правила за комуникация

• начин на управление на

• както и други виждания

на предмета на настоящата

6.5.2. Междинни доклади 

Изпълнителят е длъжен ежемесечно

обхвата на настоящата обществена

представя докладите до 5 

Докладите трябва да съдържат

• общ прогрес по дейностите

• постигнати резултати

• срещнати проблеми (вкл

причини (вкл. и външни

ако има такива. 

6.5.3. Окончателен доклад 

В края на периода на изпълнение

трябва да изготви и предаде

изпълнение на поръчката и съдържащ

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

идентифицираните рискове, Участникът по настоящата обществена

план за управление на риска като част от техническото

трябва да регламентира начина на определяне

изпълнение на договора, подхода за идентифициране

превантивните стъпки за недопускане негативното влияние

изпълнението на поръчката – срокове, качество и

риска трябва да описва и предвидените от участника

адресиране на идентифицираните рискове. 

добави в своето техническо предложение и други

момента на подаване на офертата и смята за значими

настоящата поръчка. 

 

работни дни от стартиране на изпълнението

Изпълнителят следва да подготви и представи

който трябва да съдържа: 

цели и задачи; 

детайлизиран график за изпълнение на дейностите

изпълнителния екип; 

правила за комуникация;  

управление на комуникацията; 

виждания на Изпълнителя по конкретни аспекти

настоящата процедура. 

ежемесечно да изготвя доклади за състоянието

обществена поръчка и за напредъка по изпълнението

до 5 работни дни след приключване на отчитания

съдържат: 

дейностите по изпълнение на обществената поръчка

резултати; 

проблеми (вкл. забавяния или отлагане на изпълнението

външни фактори) и мерки, предприети за преодоляването

 

изпълнение на договора по настоящата процедура

предаде окончателен доклад, включващ самооценка

поръчката и съдържащ минимум следната информация:

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.29 

Административен капацитет”, 

 

настоящата обществена поръчка 

от техническото си 

определяне на рисковете и 

циране и оценяване на 

негативното влияние на даден 

качество и бюджет. Планът 

участника мерки за 

други рискове, които е 

значими и релевантни 

изпълнението на договора по 

представи на Възложителя 

дейностите по проекта; 

аспекти в изпълнението 

състоянието на дейностите в 

по изпълнението, като 

на отчитания месеца. 

обществената поръчка;  

изпълнението на дейности), 

за преодоляването им, 

процедура, Изпълнителят 

самооценка на общото 

информация: 
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• описание на всички дейности

• постигнати резултати

• срещнати проблеми; 

• изводи, препоръки и бъдещи

Окончателният доклад трябва

системата и документите изготвени

6.6. Приемане на изпълнението

Изпълнението на всеки етап

Изпълнителя и приема от

предавателни протоколи.  

Приемането на работата на

експертите по проекта и други

Окончателното приемане на

чрез подписване на двустранен

приключване на всички предвидени

Изпълнителя трябва да изготви

изпълнение на договора по настоящата

6.7. Етапи при изпълнение

Изпълнението на дейностите

Дейност 1: Изграждане на

извършват дейности по консервация

движимите културни ценности

бр. административни услуги

Етап 1: Анализ и Проектиране
• Анализ и дефиниран

(Системата): 

• Проектиране: 

• Разработка на прототип

Етап 2: Разработване и тестване
Етап 3: Внедряване 
Приемане на Дейност 1 

 

Дейност 2: Цифровизиране

информацията за лицата

консервация и реставрация

обезпечаване на автоматизиран

Етап 1: Разработка,  тестване

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

всички дейности, осъществени при изпълнението на

резултати; 

 

препоръки и бъдещи възможности. 

трябва да съдържа като приложения окончателни

документите изготвени в изпълнение на поръчката. 

изпълнението на обществената поръчка 

всеки етап и дейност от настоящата поръчка

приема от Възложителя чрез двустранно подписани

работата на Изпълнителя ще се извършва от Комисия

други експерти по-преценка на Възложителя.

приемане на изпълнението на обществената поръчка

двустранен окончателен приемо-предавателен

предвидени дейности.  

изготви и предаде Окончателен доклад в края

по настоящата поръчка. 

изпълнение на проекта 

ите трябва да протича през следните етапи:  

 на електронни регистри на лицата, които

по консервация и реставрация на културни

ценности и на музеите, с възможност за предоставяне

услуги по електронен път. 

Проектиране 
дефиниране на изискванията към информационните

прототип 

тестване 

Цифровизиране (разработка на програмни средства и

лицата, които имат право да извършват

реставрация на културни ценности в електронния

автоматизиран обмен на регистрови данни и информация

тестване и внедряване; 

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.30 

Административен капацитет”, 

 

изпълнението на поръчката; 

окончателни версии на 

поръчка се предава от 

подписани приемо-

омисия, съставена от 

Възложителя. 

поръчка се удостоверява 

предавателен протокол след 

в края на периода на 

 

които имат право да 

културни ценности, на 

 предоставяне на 5 

информационните модули 

средства и въвеждане) на 

извършват дейности по 

електронния регистър за 

информация. 
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Етап 2: Въвеждане на досиета
Приемане на Дейност 2 

 

Дейност 3: Изграждане на 

изградените три електронни

управление и въвеждане на 

съответствие с разпоредбите

Етап 1: Разработка и тестване
Етап 2: Внедряване 
Приемане на Дейност 3 

 

Дейност 4: Провеждане на съпътстващо

Приемане на Дейност 3 

 

Предаване на Окончателен
 

6.8. Изисквания към документация

Документацията да съдържа процедура

при промени в софтуера, 

поддържани файлови формати

Документацията по настоящият

• План-график за управление

на качеството и план за

• Детайлна спецификация

• Детайлна техническа спецификация

• Тестов план и тестови

• Протокол от проведените

• Ръководство за потребителя

• Ръководство за администратора

процедури и скриптове

възстановяване и други

Системата; 

• План за внедряване;  

• Протокол от приемателните

• План и програма за обучение

• Техническа документация

скриптове (минимално

o Изходния код с

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване
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съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

досиета 

на интерфейс, който да дава възможност

електронни регистъра с централните системи на

 на 5 бр. електронни административни услуги

разпоредбите на ЗЕУ и изискванията на МТИТС. 

тестване 

 на съпътстващо обучение 

Окончателен доклад. 

документацията по проекта 

съдържа процедура за сроковете и начина на нейната

софтуера, конфигурационни файлове и параметри

формати и др., промени в хардуера на конфигурацията

настоящият проект като минимум трябва да включва

управление на проекта, план за комуникация, план

план за управление на риска; 

пецификация на изискванията; 

ехническа спецификация; 

тестови сценарии 

проведените тестове 

потребителя; 

администратора, включващо включващо всички

скриптове по инсталиране, конфигуриране

други, необходими за поддръжка и администриране

 

приемателните тестове; 

за обучение и материали за обучение; 

документация и соурс код на разработената система

минимално съдържание): 

код с коментари; 

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.31 

Административен капацитет”, 

 

възможност за връзка на 

системи на електронното 

услуги в 

 

нейната актуализация 

параметри, интерфейси, 

конфигурацията и др. 

включва: 

план за осигуряване 

включващо всички необходими 

конфигуриране, архивиране, 

администриране на 

система, вкл. всички 
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o Цялата необходима

(конфигурационни

необходими за компилиране

o Детайлно описание

o Детайлно описание

o Всички необходими

базата/базите д

o Детайлно описание

o Описание на

параметри и др

Цялата документация, включително

изпълнението трябва да бъде

Всички ръководства трябва

хартиен носител, а техническата

предоставените документи да

Участникът трябва да посочи

документацията, нейните версии

Изготвяне на съответните документи

проекта. 

Дейността по документиране

всички документи, схеми, диаграми

администриране на системите

документация трябва да бъде

използване, без да са необходими

Документите могат да имат различни

названия, в зависимост от методологията

Участникът трябва да предложи

документи.  

7. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ

Екипът за изпълнение на дейностите

Ключов експерт 1: 

Ръководител проект, който
Образование и проф. квалификация
„Технически науки”, „Природни

Класификатор на областите

утвърден с ПМС № 125 от 2002 

чужбина, в области еквивалентни

години опит в управление на

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

необходима среда за генериране на 

конфигурационни и други параметри, допълнителни

необходими за компилиране и др); 

исание на базата/базите данни; 

описание на изгледите и съхранените процедури

необходими скриптове за създаване и конфигуриране

данни; 

описание на процедурите за съхранение на данните

на други технологични скриптове, конфигурационни

и др. в зависимост от платформата. 

включително и тази, която се изготвя на

бъде на български език. 

трябва да бъдат предоставени както на електронен

техническата документация – само на електронен

документи да са достъпни за копиране и коригиране. 

посочи в предложението си подхода за

нейните версии и съответствието с версията на разработения

съответните документи се извършва текущо в съответните

документиране включва изработване и предаване на

схеми, диаграми и др. артефакти необходими за

системите, предмет на настоящото задание

да бъде във вид позволяващ на Възложителя самостоятелното

необходими допълнителни разяснения от Изпълнителя

имат различни от посочените в Техническата спецификация

от методологията, избрана от Изпълнителя.  

предложи примерно съдържание на всеки от посочените

КЪМ ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

на дейностите трябва да отговаря на следните изисквания

който да отговаря на следните минимални
квалификация: Образователна степен магистър

Природни науки, математика и информатика

областите на висше образование и професионалните

от 2002 г., или еквивалентна образователна степен

еквивалентни на посочените; Професионален опит
управление на проекти или на екипи в областта на информационните

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.32 

Административен капацитет”, 

 

изпълнимия код 

допълнителни компоненти, 

процедури; 

конфигуриране обектите на 

на данните; 

скриптове конфигурационни 

изготвя на всеки етап от 

електронен, така и на 

електронен носител, като 

 

подхода за поддържане на 

разработения софтуер. 

съответните етапи по 

предаване на Възложителя на 

необходими за експлоатация и 

задание. Изготвената 

Възложителя самостоятелното й 

Изпълнителя.  

спецификация 

от посочените 

следните изисквания: 

минимални изисквания: 

магистър в област, 

информатика”, съгласно 

професионалните направления, 

тепен, придобита в 

Професионален опит: Най-малко 5 

на информационните 
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технологии; Опит като ръководител

областта на изграждането на

изграждане на електронни административни

публичния сектор; 

Ключов експерт2: 

Ръководител на софтуерна разработка
изисквания: Образование и
в областите  „Технически науки

съгласно Класификатор на

направления, утвърден с ПМС

степен, придобита в чужбина

опит: Опит в реализацията на

информационните технологии

информационни решения базирани

ориентирани към услуги; 

софтуерното инженерство; 

Ключов експерт3: 

Бизнес аналитик(2 експерта
изисквания: Образование
образователно-квалификационна

„Социални, стопански и правни

математика и информатика

образование и професионалните

еквивалентна образователна

посочените; Професионален
на информационните технологии

проектирането; 

Ключов експерт 4: 

Софтуерни разработчици (3 

изисквания: Образование и
в областите  „Технически науки

съгласно Класификатор на

направления, утвърден с ПМС

степен, придобита в чужбина

опит: Най-малко 3 години

информационни системи и

завършени проекта в областта

2-ма от С Разработчици да

участника технология (за реализация

система и база данни). 

 

Ключов експерт 5: 

Експерт тестване на софтуер
изисквания: Образование и
в областите  „Технически науки

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

ръководител на най-малко 3 успешно завършени

изграждането на информационни системи; Участие в поне

електронни административни услуги (ЕАУ) или изграждането

софтуерна разработка, който да отговаря на следн
Образование и проф. квалификация:Образователна степен

Технически науки” , „Природни науки, математика и

Класификатор на областите на висше образование и професионалните

с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна

чужбина, в области еквивалентни на посочените;

реализацията на най-малко 3 успешно завършени проекта

технологии, свързани с разработката на

решения базирани на многослойни архитектури и или

 Минимум 5 години практически опит

експерта), които отговарят на следните
Образование и проф. квалификация: Висше

квалификационна степен „бакалавър” или по-висока

и правни науки”, „Технически науки” или „

информатика”, съгласно Класификатор на областите

професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 

образователна степен, придобита в чужбина, в области

Професионален опит: Най-малко 3 години практически

технологии при описването на работни процеси, 

разработчици (3 експерта), които да отговарят на следните
Образование и проф. квалификация: Образователна степен

Технически науки” или „Природни науки, математика и

Класификатор на областите на висше образование и професионалните

с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна

чужбина, в области еквивалентни на посочените;

години практически опит  в областта на

системи и/или софтуерни приложения; Най-малко

областта на изграждането на информационни системи

Разработчици да притежават сертификат за владеене на предложената

за реализация на системата – развойна среда

софтуер, който да отговаря на следните
Образование и проф. квалификация: Образователна степен

Технически науки” или „Природни науки, математика и

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.33 

Административен капацитет”, 

 

завършени проекта в 

в поне един проект на 

изграждането на ИС в 

следните минимални 

Образователна степен „магистър” 

математика и информатика”, 

и професионалните 

еквивалентна образователна 

посочените; Професионален 

проекта в областта на 

разработката на многослойни 

архитектури и/или архитектури 

опит в областта на 

следните минимални 

Висше образование, 

висока,  в областите 

или „Природни науки, 

областите на висше 

№ 125 от 2002 г., или 

области еквивалентни на 

практически опит  в областта 

процеси, бизнес анализа и 

следните минимални 

Образователна степен „магистър” 

математика и информатика”, 

и професионалните 

еквивалентна образователна 

посочените; Професионален 

областта на разработка на 

малко 2 успешно 

информационни системи. Минимум 

владеене на предложената от 

развойна среда, операционна 

следните минимални 

Образователна степен „магистър” 

математика и информатика”, 
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съгласно Класификатор на

направления, утвърден с ПМС

степен, придобита в чужбина

опит: Най-малко 3 години

информационни системи и

завършени проекта в областта

 

Допълнителни Експерти: 

Екипът за изпълнение на дейностите

като в предложението Участникът

8. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖК

Изпълнителят следва да поддържа

и четири) месеца, като опише

Минимални изисквания към

поддържане: 

• Разрешаване на всички

работоспособност на системата

- Отстраняване на

- Съдействие при

• Разрешаване на всички

сървърите на системата

- Диагностициране

на сървърите и

- Диагностициране

- Данни и приложения

- Възстановяване

грешки при работа

- Преинсталация

хардуер. 

• Подобряване на сигурността

- Инсталация и

допълнения в текущата

системи на сървърите

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Класификатор на областите на висше образование и професионалните

с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна

чужбина, в области еквивалентни на посочените;

години практически опит  в областта на

системи и/или софтуерни приложения; Най-малко

областта на изграждането на информационни системи

 

на дейностите по тази поръчка може да включва

частникът следва да опише ролята на всеки от тях

ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

поддържа доставената Система в продължение

опише процеса на извършване на гаранционната

изисквания към обема на дейностите, включени в

на всички проблеми, които нарушават 

работоспособност на системата като: 

е на грешки в програмния код и настройките

Съдействие при промяна на настройките на системата. 

всички проблеми, които нарушават работоспособността

системата като: 

Диагностициране и отстраняване на проблеми в операционните

сървърите и системния софтуер; 

Диагностициране и отстраняване на проблеми в сървърите

приложения; 

Възстановяване от резервните копия на данни, повредени

при работа; 

Преинсталация на сървърите на системата вследствие

сигурността на системата: 

Инсталация и пускане в експлоатация на всички

допълнения в текущата версия на системния софтуер и

на сървърите; 

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.34 

Административен капацитет”, 

 

и професионалните 

еквивалентна образователна 

посочените; Професионален 

областта на разработка на 

малко 2 успешно 

информационни системи. 

включва още експерти, 

всеки от тях. 

продължение на 24 (двадесет 

та поддръжка. 

включени в гаранционното 

нарушават функционалната 

настройките на системата; 

работоспособността на 

рационните системи 

сървърите за бази; 

повредени при аварии или 

вследствие на дефектирал 

всички подобрения и 

софтуер и операционните 
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- Инсталация и

допълнения в текущата

- Актуализиране

системи при разкриване

- Създаване и съхраняване

операционните

• Инсталация и пускане

подобрения в текущата

и българско законодателство

• Промени в съществуващи

на възложителя; 

• Актуализация на документацията

на поддръжката и предаване

соурс-кода на Възложителя

• Консултации относно

Възложителя - от 9:00 

• Преглед и оптимизиране

конфигурациите на базите

• Обучение на новопостъпли

• Периодично извършване

• Минимални изисквания

осъществяване на гаранционн

- При грешки с

системата или неработоспособност

работни часа, считано

Възложителя; 

- При грешки водещи

в ограничен режим

считано от уведомяването

- При грешки с минимални

процесите - разрешаване

считано от уведомяването

Участникът трябва да представи

обслужване, в която да опише

проследяване на разрешаването

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Инсталация и пускане в експлоатация на всички

допълнения в текущата версия на сървърите за бази данни

Актуализиране на настройките на системния софтуер и

при разкриване на уязвимости; 

и съхраняване на еталонни състояния на инсталацията

операционните системи и сървъри при натрупване на промени

пускане в експлоатация на всички разработени

текущата версия на системата, свързани с промени

законодателство, касаещи функционалността на системата

съществуващи функции в системата, извършвани по

документацията в резултат на извършените действия

и предаване на документацията заедно с актуална

Възложителя; 

относно функционалността на системата в работното

9:00 до 17:30 часа всеки работен ден от седмицата

оптимизиране на структурата на данните

на базите данни, с цел подобряване на производителността

новопостъпли служители; 

извършване и мониторинг на процедурите по архивиране

изисквания по отношение на сроковете за

на гаранционния сервиз: 

грешки с критични последици за основната функционалност

или неработоспособност – разрешаване на проблема

часа, считано от уведомяването от страна на

 

грешки водещи до затруднение в процеса на работа

ограничен режим) – разрешаване на проблема до 8 /осем

от уведомяването от страна на Изпълнителя на Възложителя

грешки с минимални последици за нормалното обсл

разрешаване на проблема до 3 (работни

от уведомяването от страна на Изпълнителя на Възложителя

представи предлаганата от него процедура

да опише и предлаганата от него система за

разрешаването на проблемите. 

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.35 

Административен капацитет”, 

 

всички подобрения и 

данни и приложения; 

софтуер и операционните 

а инсталацията на 

на промени. 

разработени от изпълнителя 

промени в европейското 

на системата; 

извършвани по писмена заявка 

извършените действия в рамките 

с актуална версия на 

работното време на 

седмицата; 

данните, индексите и 

производителността; 

архивиране; 

сроковете за реакция при 

основната функционалност на 

на проблема до 2 /два/ 

на Изпълнителя на 

работа (функциониране 

 8 /осем/ работни часа, 

Възложителя; 

обслужване на бизнес 

работни) работни дни, 

Възложителя. 

процедура за гаранционно 

система за регистриране и 



Проект №14-32-28/01.09.2014 г. „Комплексно

съвместимост на регистрите

Министерство

Проектът се осъществява с финансовата

съфинансиран

 

Изпълнителят следва да предоставя

организиран за целта HelpDesk/ServiceDesk

еквивалентен. 

9. МЯСТО И СРОК НА

Място на изпълнение:Министерство

Стамболийски" № 17.  

Срок на изпълнение: До 6 

изпълнител на обществената поръчка

Изпълнителят следва да осигури

Система, считани от датата

предавателен протокол за Дейност

10. СОБСТВЕНОСТ 

Изпълнителят има задължението

код, вкл.и всички скриптове

документация. Възложителят

системата, както и правото 

време в бъдещето, както и да

потребители от трети страни

11. ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗРАБ

Във връзка с участието си в процедурата

на „Електронен регистър на

консервация и реставрация на

Изискванията за създаването

Наредба № Н-3 от 06.04.2011 

публичен регистър на лицата

консервация и реставрация.

Регистъра се обслужва от

извършват дейности по консервация

Целта на прототипа е участниците

на поръчката, в съответствие

Прототипът се предоставя на

код на прототипа, като същевременно

прототипът може да бъде достъпен

офертите.  

Прототипът трябва да е придружен

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

да предоставя услугите по гаранционна поддръжка

 HelpDesk/ServiceDesk в съответствие с ISO 20

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Министерство на културата, гр. София

 месеца след подписване на договор с участника

обществената поръчка, но не по-късно от 28.08.2015 г. 

осигури и 24 месеца гаранционна поддръжка на

датата на нейното приемане от Възложителя

за Дейност 3.  

задължението да предостави на Възложителя оригиналния

скриптове на информационната система, както и пълна

Възложителят придобива изключително право на собственост

правото да я доразвива и използва самостоятелно

както и да предоставя системата за ползване на неограничен

страни. 

ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОТОТИП

си в процедурата всеки участник следва да разработи

регистър на лицата, които имат право да извършват

реставрация на културни ценности“ 

създаването и поддържането на регистъра са регламентирани

 06.04.2011 г. за условията и реда за създаване и

лицата, които имат право да извършват

 

обслужва от ЕАУ „Регистриране на лицата, които

консервация и реставрация на културни ценности

участниците да демонстрират своите възможности

съответствие с изискванията на Техническата спецификация

предоставя на електронен носител, съдържащ изходния

същевременно е посочен и Интернет адрес (

бъде достъпен от Възложителя за времето на

придружен с кратка инструкция за експлоатация

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.36 

Административен капацитет”, 

 

гаранционна поддръжка чрез 

ISO 20000-1:2011 или 

София, бул. "Ал. 

с участника, избран за 

 

поддръжка на разработената 

Възложителя с приемо-

Възложителя оригиналния соурс 

и пълната техническа 

на собственост върху 

телно, неограничено 

на неограничен брой 

ПРОТОТИП 

да разработи прототип 

извършват дейности по 

са регламентирани в 

даване и поддържане на 

извършват дейности по 

които имат право за 

ценности“. 

възможности за реализиране 

спецификация. 

изходния и изпълнимия 

адрес (линк), на който 

времето на валидност на 

експлоатация. 
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11.1. Функционални изисквания
 

11.1.1. Публичен потребител
Участникът трябва да е дефинирал

съответствие с Наредба № Н

Процес по заявяване/статус
заличаване/ получаване на

• подписване на публичен

• електронно заявяване на

/ мотивиран отказ, заявление

съответствие с Наредба

Техническата спецификация

11.1.2. Вътрешен потребител
Участникът трябва да е дефинирал

лице) в съответствие с Наредба

Процес по обработка на заявление
• подписване на вътрешен

• обработка на постъпили

обстоятелствата и обраб

заявителя, вкл. обработка

генериране на удостоверение

удостоверение/промяна

съответствие с Наредба

Техническата спецификация

Справки 

• Издадени удостоверения

o по oбластите на

• Отказани заявления за

• Справка на заличени вписвания

• История на промените

o по специалност

Мониторинг – журнал на сесиите

11.2. Нефункционални изисквания
• Изисквания към потребителския

от Техническата спецификация
 

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване

на регистрите на движимите културни ценности и музеите

Министерство на културата за целите на автоматизиран обмен“ 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

изисквания към прототипа 

потребител 

е дефинирал минимум един публичен потребител

№ Н-3 от 06.04.2011 

статус на заявката/ заявяване на промяна/ молба
получаване на удостоверение или мотивиран отказ: 

публичен потребител (заявител); 

заявяване на услугата , статус на заявката, получаване

заявление за промяна на обстоятелствата, молба

Наредба № Н-3 от 06.04.2011 и модул

спецификация (без обръщение към други системи

потребител (длъжностно лице) 
дефинирал минимум един вътрешен потребител

Наредба № Н-3 от 06.04.2011. 

на заявление/промяна/заличаване/публикуване
вътрешен потребител (длъжностното лице); 

постъпили електронни заявления, заявление 

обработка заличаване,  електронна комуникация

обработка на постъпили заявления на хартия в

удостоверение или мотивиран отказ, 

промяна/заличаване и публикуване в регистъра (публичен

Наредба № Н-3 от 06.04.2011 и модул

спецификация (без обръщение към други системи

удостоверения за година …. 

бластите на дейност от Наредба № Н-3 от 06.04.2011

заявления за година …. 

заличени вписвания в регистъра 

промените в регистъра  

пециалност в областта на консервацията и реставрацията

на сесиите по видове потребители 

изисквания към прототипа 

към потребителския интерфейс - в съответствие

спецификация 

осигуряване на оперативна 

музеите на 

 

Стр.37 

Административен капацитет”, 

 

потребител (заявител) в  

промяна/ молба за 

получаване на удостоверение 

молба за заличаване - в 

модул „Регистри“ от 

системи и регистри) 

потребител (длъжностно 

публикуване: 

заявление за промяна на 

комуникация и уведомяване на 

хартия в деловодството , 

отказ, при изготвено 

(публичен достъп) - в 

модул „Регистри“ от 

системи и регистри); 

11 

реставрацията 

съответствие с изискванията 


