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за участие в открита процедура

"Технологични разработки
съществуващото положение
подобряване на вътрешните
административни услуги и
ОПАК 13-31-25 „ Подобряване
чрез въвеждане на електронни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

МК 

ЗАПСП 

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

 

 

 

 

 

процедура за възлагане на обществена поръчка
ЗОП с предмет: 

разработки на специализирани информационни модули
жение и практика, оптимизиране на работните

вътрешните процедури, въвеждане на всички
услуги и съпътстващо обучение в изпълнение
Подобряване работата на МК в областта на автор
електронни административни услуги”. 

 

СЪКРАЩЕНИЯ 

Министерство на културата 

Закон за авторското право и сродните му права
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областта на авторското право чрез 

помощ на Оперативна програма 
я социален фонд 

 

поръчка по реда на 

информационни модули, анализ на 
работните процеси и 

всички електронни 

изпълнение на проект по 
на авторското право 

сродните му права 
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въвеждане на електронни административни
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ЗАРПТОДМДНСОАПСП 

НИПИЕС 

СУАП 

ДМЗ 

ЕАУ 

ЕК 

ЕС 

СУНАУ 

ЗЕУ 

НВОЕДДХНА 

НЕАУ 

РЕУ 

РИО 

РОС 

РРД 

СУБД 

УРИ 

UML 

 

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

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

Закон за административното регулиране на

производството и търговията с оптични дискове

матрици и други носители, съдържащи обекти

авторското право и сродните му права  

Национална система за обмен на информация

областта на авторското право и сродните му

и индустриалната собственост 

Система за управление на авторски права

Демилитаризирана зона 

Електронни административни услуги 

Европейска комисия  

Европейски съюз 

Списъка на унифицираните наименования

административни услуги 

Закон за електронно управление 

Наредба за вътрешния оборот на електронни

документи и документи на хартиен носител

администрациите 

Наредба за електронните административни

Регистър на електронните услуги 

Регистър на информационните обекти 

Регистри за оперативна съвместимост 

Регистър на регистритеи данните 

Система за управление на база данни 

Уникален регистров идентификатор  

Unified Modeling Language 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

културата е юридическо лице на бюджетна издръжка

Стамболийски 17. Общата численост на министерството

администрация е организирана в 5 дирекции: „Административно

стопански 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
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областта на авторското право чрез 

помощ на Оперативна програма 
я социален фонд 

регулиране на 

оптични дискове, 

съдържащи обекти на 

информация в 

родните му права 

права 

наименования на 

електронни 

носител в 

административни услуги 

издръжка със седалище 

министерството е 147 

дирекции: „Административно 

обществеността и комуникации“, 

на собствеността“, 

организирана в една главна 

опазване на културното 

дирекция „Търговски 

обществени поръчки“, 
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дирекция „Международна дейност

„Културно наследство, музеи

изкуство и художествено образование

права“. 

Министерство на културата

задача да изпълнява държавната
организациите за колективно

производството, включително

изнасянето на оптични дискове

авторското право и сродните

Обхватът на дейността на

съответствие със Закона за авторското

административното регулиране

матрици и други носители, съдържащи

(ЗАРПТОДМДНСОАПСП). 

 

2 ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА

Предмет на настоящата обществена

специализирани информационни
практика, оптимизиране на
процедури, въвеждане на
съпътстващо обучение в изпълнение
работата на МК в областта
административни услуги”, 

подаване на заявления, електронна

специализирани модули за

административни услуги в 

административното регулиране

матрици и други носители, съдържащи

и поддръжка и работа със съответните

електронни административни

 

Поръчката се осъществява в

BG051PO002-3.1.08-0022-C0001) „

културата в областта на

административни услуги“, 

административно обслужване

3.1. „Подобряване на обслужването

развитие на електронното управление

Оперативна програма “Админи

съюз чрез Европейския социален

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

Международна дейност, европейски програми и проекти

музеи и изобразителни изкуства“, дирекция

художествено образование“, дирекция „Авторско право

културата (МК) е единствената администрация
държавната политика по надзор върху

колективно управление на авторски права и

включително възпроизвеждането, разпространението

дискове, матрици и други носители, съдържащи

сродните му права.  

дейността на министерството в тази област е регламентиран

за авторското право и сродните му права (ЗАПСП

регулиране на производството и търговията с оптични

носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните

 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

настоящата обществена поръчка са Технологични 

информационни модули, анализ на съществуващото
оптимизиране на работните процеси и подобряване 
въвеждане на всички електронни административни

в изпълнение на проект по ОПАК 13-31-25 „ 

областта на авторското право чрез въвеждане
услуги”,  в МК състоящи се от общи модули

заявления, електронна обработка и електронно 

модули за предоставяне по електронен път

услуги в областта на авторското право и сродните

регулиране на производството и търговията с оптични

носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните

със съответните регистри и реализация на нейна

административни услуги в областта на авторското право. 

осъществява в рамките на проект № 13-31-25/15.05.2014

C0001) „Подобряване работата на Министерство

на авторското право чрез въвеждане 

услуги“, финансиран по приоритетна ос III. „

обслужване и развитие на електронното управление

обслужването на гражданите и бизнеса, в това

електронното управление“, бюджетна линия BG051PO002/13/3.1

Административен капацитет”, съфинансирана

социален фонд. 
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областта на авторското право чрез 

помощ на Оперативна програма 
я социален фонд 

проекти“, дирекция 

дирекция „Съвременно 

право и сродните му 

администрация, която има за 
върху дейността на 

и контрол върху 

разпространението, внасянето и 

съдържащи обекти на 

е регламентиран в 

ЗАПСП) и Закона за 

търговията с оптични дискове, 

право и сродните му права 

Технологични разработки на 
съществуващото положение и 

подобряване на вътрешните 
административни услуги и 

25 „ Подобряване 
въвеждане на електронни 

модули за електронно 

тронно уведомяване и 

електронен път, на всички 

сродните му права и 

търговията с оптични дискове, 

право и сродните му права 

на нейна база на 14 

 

25/15.05.2014 (№ по ИСУН 

Министерство на 

въвеждане на електронни 

ос III. „Качествено 

управление“, подприоритет 

бизнеса в това число чрез 

 BG051PO002/13/3.1-08по 

съфинансирана от Европейския 
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въвеждане на електронни административни
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Основната цел на проекта е

реализиране на ефективни политики

чрез въвеждане принципите на

гражданите и бизнеса в областта

които попадат в обхвата

„Административни услуги з

 

Специфичните цели на проекта

1. По-добро административно

областта на авторското

чрез оптимизиране на

информационни модули

2. Повишаване на удовлетвореността
участие при контрола

права в Министерство на

3. Създаване на предпоставки
унифициране на процедурите

авторското право и сродните

 

За постигането на целите в

следните дейности: 

• Дейност 1: Анализ на

прилагане на законодателството

в Министерство на културата

• Дейност 2: Оптимизиране

подобряване на вътрешните

му права. 

• Дейност 3: Технологични

осигуряващи воденето на

за авторското право и сродните

на производството и търговията

съдържащи обекти на авторското

o Проектиране на

o Изработване на прототипи

o Реализация на пълна

o Тестване 

o Внедряване. 

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

проекта е подобряване на работата на администрацията

ефективни политики и качествено обслужване на гражданите

принципите на електронното управление по предоставяне

областта на авторското право и сродните му

обхвата на настоящата поръчка, са посочени

услуги за реализация по електронен път“. 

проекта са: 

административно обслужване при прилагане на законодателството

авторското право и сродните му права в Министерство

оптимизиране на процесите и въвеждане на съответни

модули. 

удовлетвореността на гражданите и насърчаване

контрола на работата в областта на авторското право

Министерство на културата. 

предпоставки за по-добър контрол на работата на администрацията

процедурите по прилагане на законодателството

и сродните му права в Министерство на културата

целите в рамките на настоящата поръчка ще бъдат

Анализ на съществуващото положение и практика по

законодателството в областта на авторското право и сродните

на културата 

Оптимизиране на работните процеси в Министерство

вътрешните процедури в областта на авторското

Технологични разработки на специализирани информационни

воденето на регистрите в Министерство на културата

право и сродните му права и Закона за административно

производството и търговията с оптични дискове, матрици и

обекти на авторското право и сродните му права: 

Проектиране на модулите; 

Изработване на прототипи; 

Реализация на пълна функционалност; 
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областта на авторското право чрез 

помощ на Оперативна програма 
я социален фонд 

администрацията на МК за 

гражданите и бизнеса, 

предоставяне на услуги за 

сродните му права. Услугите, 

посочени в раздел 7. 

на законодателството в 

Министерство на културата 

съответни специализирани 

насърчаване на активното им 

авторското право и сродните му 

на администрацията и 

законодателството в областта на 

културата. 

ще бъдат извършени 

практика по отношение на 

право и сродните му права 

Министерство на културата и 

авторското право и сродните 

информационни модули, 

културата, съгласно Закона 

административно регулиране 

матрици и други носители, 
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• Дейност 4: Въвеждане на

авторското право и административното

с оптични дискове, матрици

право и сродните му

информационни модули

него. 

• Дейност 5: Съпътств

администратори) на Министерство

разработените и внедрени

прилагане принципите на

 

Крайната цел е успешно изпълнение

при което се очаква да бъдат

/бизнеса, гражданите и МК

услуги, автоматизират се дейно

предоставяне на административни

на начина на работа и ефективността

областта на авторското право

удовлетвореността на гражданите

Така чрез резултата от проекта

на приоритетна ос III „Качествено

електронното управление“, и

качествени и насочени към

програма “Административен

Европейския социален фонд.

 

3 ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

Целевите групи на проекта са

• Министерство на културата

Внедряването и поддържането

регистрите и управление

административното регулиране

матрици и други носители

права, в това число:  

o във връзка с прилагането

� регистър

сродни на

� регистър

o във връзка с прилаг

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

Въвеждане на всички електронни административни услуги

и административното регулиране на производството

дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти

сродните му права, осигурени от разработените

модули, в съответствие с изискванията на ЗЕУ

Съпътстващо обучение на служители (крайни

на Министерство на културата за ефективно

внедрени в рамките на проекта информационни

принципите на електронното управление. 

изпълнение на дейностите по настоящата обществена

бъдат постигнати значителни ползи за всички

МК/, като се осигури лесен достъп до административните

се дейностите по обработване на документи

административни услуги от МК и се постигне значително

ефективността на администрацията в МК и

авторското право и сродните му права и в резултат

гражданите и бизнеса от работата на админстрацията

проекта ще се допринесе за постигане на една от

 III „Качествено административно обслужване

управление“, и по-конкретно целта на подприоритет 3.1. „

насочени към потребителя административни услуги

Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския

фонд. 

проекта са: 

на културата  

поддържането на цялостна специализирана система

управление на процесите в областта на авторското

административното регулиране на производството и търговията с

носители, съдържащи обекти на авторското право

с прилагането на ЗАПСП: 

регистър на организациите за колективно управление

сродни на тях права; 

регистър на наименованията на артистични групи; 

с прилагането на ЗАРПТОДМДНСОАПСП: 
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областта на авторското право чрез 

помощ на Оперативна програма 
я социален фонд 

административни услуги, в областта на 

производството и търговията 

обекти на авторското 

разработените специализирани 

ЗЕУ и наредбите към 

крайни потребители и 

ефективно използване на 

информационни модули и за 

настоящата обществена поръчка, 

всички целеви групи 

до административните 

документи и цялостно 

значително подобряване 

МК и по-специално в 

резултат се повиши 

админстрацията на МК. 

една от основните цели 

обслужване и развитие на 

подприоритет 3.1. „Развитие на 

услуги“на Оперативна 

Европейския съюз чрез 

система за водене на 

авторското право и 

търговията с оптични дискове, 

авторското право и сродните му 

управление на авторски и 
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� регистър

по възпроизвеждане

права върху

� регистър

запис и на

сродните

� регистър

авторското

запис или

� регистър

и/или разпространение

произведения

� регистър

носители

произведения

o други регистри

изпълнение на проекта

както и обща за министерството

заявления, електронна

специализираната система

рамките на настоящия проект

на културата по тези въпроси

нови административни

съхраняването и предоставянето

път ще осигурява условия

процесите и ще подобри

Технологичната възможност

за предоставяне на актуална

устойчив характер. Широкото

сектор в обсъжданата

допринася за по-доброто

• Бизнес и граждани 

система трайно ще гарантира

гражданите от МК 

комуникационни канали

услуги от ниво 3: двустранна

областта на авторското

разширят и в други области

• Гражданското общес
получат възможност 

първоначално в чувствителната

бъдеще и в други области

информираност и възможност

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

регистър на лицата, получили регистрация за извършване

възпроизвеждане на обекти на авторското право

права върху оптични дискове и други носители без запис

регистър на сделки за възлагане на производство

запис и на оптични дискове, съдържащи обекти на авторското

сродните му права; 

регистър на сделки за възлагане на възпроизвеждане

авторското право и сродните му права върху оптични

запис или други носители; 

регистър на сделки за придобиване на права за

или разпространение на звукозаписи или записи на

произведения; 

регистър за внасяне и изнасяне на матрици, оптични

носители, съдържащи звукозаписи или записи на

произведения 

регистри, свъзрани с авторски права, идентифицирани

изпълнение на проекта 

за министерството инфраструктура за електронно

електронна обработка и електронно уведомяване, 

система, и реализацията на 14 електронни услуги

настоящия проект), пряко влияе на ежедневната работа

тези въпроси и предоставя отворена среда за развитие

административни услуги, предоставяни от МК в бъдеще

предоставянето на цялата необходима информация

осигурява условия за ефективно управление, мониторинг

подобри качеството на услугите предоставяни от

възможност за ежедневна актуализация на информацията

на актуална информация в публичното Интернет пространство

характер. Широкото участие на гражданското общес

обсъжданата тематика като елемент от механизма за обратна

доброто функциониране на администрацията в тази

 – разработваната, внедрявана и поддържана

ще гарантира качествено по-високо ниво на обслужване

МК на основата на предоставяне на електронна

канали за връзка и осигуряване на електронни

двустранна комуникация, които в рамките на проекта

авторското право и сродните му права, а в бъдеще

други области обслужвани от министерството. 

общество – като потребители на предоставяната

възможност прозрачно да проследяват работата на 

чувствителната област на авторското право и сродните

други области. Така за обществото ще се гарантира

възможност за ефективен обществен контрол.  
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областта на авторското право чрез 

помощ на Оперативна програма 
я социален фонд 

извършване на дейност 

право и сродните му 

без запис; 

тво на матрици със 

обекти на авторското право и 

възпроизвеждане на обекти на 

върху оптични дискове без 

права за възпроизвеждане 

записи на аудио-визуални 

оптични дискове и други 

записи на аудио-визуални 

идентифицирани в периода на 

електронно подаване на 

уведомяване, интегрирана със 

услуги на тяхна база (в 

работа в Министерство 

развитие и добавяне на 

бъдеще. Събирането, 

информация по електронен 

мониторинг и контрол на 

предоставяни от министерството. 

информацията, както и 

Интернет пространство, има 

общество и на частния 

за обратна връзка ще 

в тази област.  

поддържана информационна 

обслужване на бизнеса и 

електронна среда и 

ектронни административни 

на проекта ще покрият 

бъдеще ще могат да се 

предоставяната информация, ще 

работата на Министерството, 

сродните му права, а в 

се гарантира по-добра 
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Всичко това дава основания

проект. 

 

4 ДЕЙНОСТИ В ОБХВАТА

Изпълнението на настоящата

дейности: 

 

4.1 Анализ на съществуващото

Дейност 1. Анализ на съществуващото
прилагане на законодателството
права и административно регулиране
дискове, матрици и други
сродните му права в Министерство

 

В рамките на дейността трябва

на заложените в проекта административни

ресурси в Министерство 

административното регулиране

матрици и други носители, 

права, а именно: 

• Анализ на дейността

услугите, предмет на авторско

• Анализ на дейността

регулиране на производството

носители, съдържащи обекти

• Анализ на настоящото

връзка от потребителите

• Анализ на наличните

дейността на MK по отношение

• Анализ за необходимостта

свързани с авторско право

• Изпълнителят може да

свързан с изпълнението

 

В рамките на дейността трябва

информацията от проучванията

описание на текущото състояние

процеси и идентифицирани

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

основания да се разчита на траен ефект от прилагането

ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА 

настоящата обществена поръчка обхваща реализацията

съществуващото положение и практика 

съществуващото положение и практика по
законодателството в областта на авторското право

административно регулиране на производството и търговията
други носители, съдържащи обекти на авторското
Министерство на културата. 

трябва да се осъществи анализ на администра

проекта административни услуги и на наличните

Министерство на културата в областта на авторското

регулиране на производството и търговията с оптични

носители, съдържащи обекти на авторското право

дейността на Министерството по отношение на 

на авторско право и сродните му права; 

дейността на Министерството по отношение 

производството и търговията с оптични дискове, 

съдържащи обекти на авторското право и сродните му права

настоящото състояние на предлаганите услуги, включително

телите относно тяхното качество, достъпност и бързина

наличните информационни ресурси, ползвани за 

по отношение на авторското право и сродните му

необходимостта от създаването на други информацион

авторско право и сродните му права; 

може да идентифицира и предложи и друг анализ

изпълнението на поръчката. 

трябва да се изготвят изчерпателни доклади, систематизиращи

проучванията и съдържащи анализи, препоръки и

състояние на предоставяните услуги и съответстващите

ирани нужди за подобряване на обслужването
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областта на авторското право чрез 

помощ на Оперативна програма 
я социален фонд 

прилагането на този 

реализацията на следните 

практика по отношение на 
право и сродните му 
търговията с оптични 

авторското право и 

административните процеси, 

наличните информационни 

авторското право и 

търговията с оптични дискове, 

право и сродните му 

отношение на регистрациите и 

 административно 

дискове, матрици и други 

му права; 

включително обратната 

достъпност и бързина; 

ползвани за обезпечаване на 

сродните му права; 

информационни ресурси, 

анализ, необходим и 

доклади, систематизиращи 

препоръки и изводи, с ясно 

съответстващите им 

обслужването на бизнеса и 
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гражданите. Цел на анализите

Закона за електронното управление

 

Във връзка с което изпълнителят

административни услуги посочени

им. 

Анализът и описанието на

обхваща: 

• Уникален регистров идентификатор

• Наименование на услугата

• Кратко описание на услугата

• Правно основание за предоставяне

• Документи които се изисква

предоставяне на услугата

да се подават в процеса

• Размер на таксата, заплащана

• Нормативен срок за предоставяне

• Използвани вътрешни

необходимата информация

• Вид и срок на валидност

• Всички приложими документи

предоставяне на услугата

Анализът и описанието на

административните услуги като

• Етапи и дейности по предоставяне

всички стъпки на заявителя

когато има замесени такива

• Входящи и изходящи документи

• Структура на данните

съответствие със ЗЕУ;

• Описание на ролите, дейностите

• Административни звена

процеса; 

• Връзки с други административни

• Използвани информационни

Във връзка с последната точка

посочи и опише кои от предвидените

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

анализите е и оценка на съответствието им с 

управление и наредбите към него. 

изпълнителят е необходимо да извърши анализ и 

услуги посочени в раздел 7 и настоящите процеси по

описанието на административните услуги като минимум

регистров идентификатор на административна услуга (по

услугата (по СУНАУ); 

на услугата; 

основание за предоставяне на услугата; 

се изисква да бъдат представени при подаване

услугата (иницииращи документи) и други документи

процеса на предоставяне на услугата (ако е приложимо

заплащана за услугата; 

за предоставяне на услугата; 

вътрешни административни услуги, необходими за

информация за предоставяне на услугата (ако е приложимо

валидност на издадения документ; 

приложими документи (нормативни и други) регламентиращи

услугата. 

описанието на процедурите и работните процеси по 

услуги като минимум следва да обхваща: 

по предоставяне на услугата – описание (алгоритъм

на заявителя и административния орган, както и

замесени такива; 

изходящи документи и данни; 

данните, подлежащи на обмен при предоставяне

ЗЕУ; 

ролите, дейностите и процесите изпълнявани от отделните

звена или длъжности, извършващи всяка дейност

административни услуги, процеси и дейности; 

информационни системи и съществуваща автоматизация

последната точка, в рамките на анализа, изпълнителят трябва

от предвидените за реализиране по електронен
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областта на авторското право чрез 

помощ на Оперативна програма 
я социален фонд 

им с разпоредбите на 

 описание на 14-те 

процеси по предоставянето 

минимум следва да 

услуга (по СУНАУ); 

подаване на заявление за 

ументи, които могат 

приложимо); 

необходими за да се събере 

приложимо); 

регламентиращи процеса по 

по предоставяне на 

алгоритъм) на процеса с 

както и на трети страни, 

предоставяне на услугата в 

отделните участници; 

всяка дейност в хода на 

автоматизация. 

изпълнителят трябва изрично да 

електронен път услуги се 
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отнасят към регистри, реализирани

СУАП за водене на регистрите

право и сродните му права и

производителите на матрици

се отнасят към тези регистри

наличната в СУАП реализация

пропуски. 

 

Анализите са пряка и задължителна

тъй като предоставят цялостна

авторското право и сродните

производството и търговията

съдържащи обекти на авторското

процедурите, и не на последно

специално на потребителите на

Изготвянето на анализа и описанието

цели да се определят възможностите

на възможност за предоставяне

Задълбочените и добре документирани

нея са първа стъпка за пълноценното

организацията, качеството и ефективността

Извеждането на добрите страни

практики са предпоставка за

улеснен достъп от заинтересованите

на авторското право. 

Участниците в настоящата обществена

подход и методология за извършване

 

Очакваните резултати от изпълнението

Изготвен изчерпателен доклад

• Анализ на дейността

услугите, предмет на авторско

• Анализ на дейността

регулиране на производството

носители, съдържащи обекти

• Анализ на настоящото

връзка от потребителите

• Анализ на наличните

дейността на министерството

права; 

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

реализирани във вътрешната настолна електронна

регистрите за контрол върху използването на обекти

права и лицензирането на производителите на компактдискове

матрици за производството на компактдискове. За

регистри трябва изрично да се опише степента на

изация със изискванията на ЗЕУ и да се посочат

задължителна предпоставка за постигането на целите

цялостна представа за контекста, в който работи МК

сродните му права и административното

търговията с оптични дискове, матрици и други

авторското право и сродните му права, за

последно място за субективната представа на обществото

потребителите на предоставяните услуги.  

и описанието на услугите и процесите по предоставянето

възможностите за подобрение на текущото състояние

предоставяне на услугите по електронен път. 

документирани анализи на работата и евентуалните

за пълноценното оптимизиране на процесите

качеството и ефективността на услугите. 

добрите страни и на пропуските в процедурите

предпоставка за успешното създаване на адекватни механизми

заинтересованите страни до услугите на Министерството

настоящата обществена поръчка следва да представят подробно

за извършване на анализите. 

от изпълнението на дейността са: 

доклад от направените анализи, включващ: 

дейността на Министерството по отношение на 

на авторско право и сродните му права; 

дейността на Министерството по отношение 

производството и търговията с оптични дискове, 

съдържащи обекти на авторското право и сродните му права

настоящото състояние на предлаганите услуги, включително

потребителите относно тяхното качество, достъпност и бързина

наличните информационни ресурси, ползвани за 

министерството по отношение на авторското право
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областта на авторското право чрез 

помощ на Оперативна програма 
я социален фонд 

електронна система 

обекти на авторското 

на компактдискове и 

компактдискове. За услугите, които 

степента на съответствие на 

посочат установените 

на целите на проекта, 

работи МК в областта на 

административното регулиране на 

и други носители, 

права, за организацията, 

представа на обществото и по-

по предоставянето им 

състояние и създаване 

евентуалните пропуски в 

процесите и подобряване 

процедурите и прилаганите 

механизми за бърз и 

Министерството в областта 

ставят подробно описан 

отношение на регистрациите и 

отношение административно 

дискове, матрици и други 

му права; 

включително обратната 

достъпност и бързина; 

ползвани за обезпечаване на 

право и сродните му 
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въвеждане на електронни административни
“Административен капацитет

• Анализ за необходимостта

свързани с авторско право

• Стандартизирано описание

• Стандартизирано описание

• Изводи и препоръки. 

Изпълнителят следва да предостави

електронен вариант. 

 

4.2 Оптимизиране на работните

Дейност 2: Оптимизиране на
подобряване на вътрешните
му права 

В рамките на дейността, на базата

определят възможностите за оптимизир

водене на регистрите в областта

авторското право и сродните

компактдискове и производителите

MK и да се разработят оптимизирани

услугите и водене на регистрите

възможността за предоставяне

 

Във връзка с това, въз основа

Изпълнителят е необходимо

на процесите по предоставяне

поръчка. Реинженерингът на

състояние на хартиен документооборот

процеси, при които комуникацията

електронен път.  

Една от целите на реинженеринга

стандартизация с цел използване

административните услуги. Оптимизираните

изпълнението на услугите, така

еднакъв начин и доколкото това

на заявяване или предоставяне

път или на хартия.  

Обновените работни процеси

автоматизирано наблюдение

работните процеси по предоставянето

При извършване на реинженеринга

се приложат основните принципи

актовете за неговото прилагане

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

необходимостта от създаването на други информационни

авторско право и сродните му права; 

описание на услугите, описано по-горе; 

описание на процедурите и работните процеси, описано

 

да предостави всички документи както в хартиен

работните процеси 

Оптимизиране на работните процеси в Министерство
вътрешните процедури в областта на авторското право

на базата на резултатите от предходната дейност

възможностите за оптимизиране на процесите по предоставяне

в областта на контрола върху използването

сродните му права и лицензирането на производителите

производителите на матрици за производството на компактдискове

оптимизирани административни процеси по

регистрите, предмет на настоящата поръчка

предоставяне на услугата както по електронен път, така

въз основа на извършения анализ в предходната

необходимо да направи предложения за реинженеринг

предоставяне на административните услуги включени

рингът на процесите се налага с цел преминаване

документооборот и заявяване на услугите към

комуникацията на МК с гражданите и бизнеса се осъществява

еинженеринга на работните процеси също така

използване на унифицирани етапи при предоставянето

услуги. Оптимизираните работни процеси трябва

услугите, така че вътрешните процеси да могат да

доколкото това е възможно по електронен път, независимо

предоставяне на резултата от изпълнение на услугата

процеси трябва да създадат и предпоставки и

наблюдение, анализ и контрол по електронен път на

предоставянето на услугите от страна на ръководството

реинженеринга на процесите за предоставяне на услугите

основните принципи на Закона за електронното управление

прилагане.  
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областта на авторското право чрез 

помощ на Оперативна програма 
я социален фонд 

информационни ресурси, 

процеси, описано по-горе; 

както в хартиен, така и 

Министерство на културата и 

авторското право и сродните 

предходната дейност трябва да се 

предоставяне на услугите и 

използването на обекти на 

производителите на 

ото на компактдискове в 

процеси по предоставяне на 

поръчка, поддръжащи 

път, така и на хартия.  

предходната дейност, 

реинженеринг и оптимизация 

включени в настоящата 

преминаване от текущото 

услугите към оптимизирани 

бизнеса се осъществява и по 

също така е и тяхната 

при предоставянето на 

трябва да унифицират 

могат да се извършват по 

независимо от начина 

услугата - по електронен 

предпоставки и възможности за 

път на протичането на 

ръководството на МК. 

на услугите трябва да 

управление (ЗЕУ) и 
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Всички предложенията за реинжинеринг

на услугите, трябва да бъдат съглас

Новите променени процеси в

описани в детайлни работни

като минимум:  

• Етапи и дейности по предоставяне

всички стъпки на заявителя

когато има замесени такива

• Входящи и изходящи документи

• Структура на данните

съответствие със ЗЕУ;

• Описание на дейностите

• Административни звена

процеса; 

• Използвани в хода на

процеси и дейности. 

В допълнение на работните

информационните потоци 

предоставяне на услугите за целите

Изпълнителят трябва да подготв

формата на работните карти.

 

Изработването на детайлните

да се изготвят и предложения

за предоставяне на 14-те

оптимизирани процеси и

административни услуги, Наредбата

документи и т.н.  

Дейността е в пряко изпълнение

проекта. 

Участниците в настоящата обществена

подход за реинженеринг 

административните услуги включени

Очакваните резултати от изпълнението

• Проект и „карта“ на оптимизираните

услугите и водене на

обекти на авторското

производителите на 

производството на компактдискове

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

за реинжинеринг и оптимизация на процесите

бъдат съгласувани и одобрени от Възложителя. 

процеси в резултат от изпълнението на дейността

работни карти на бъдещите процеси, които трябва

по предоставяне на услугата – описание (алгоритъм

на заявителя и административния орган, както и

замесени такива; 

изходящи документи и данни; 

данните, подлежащи на обмен при предоставяне

ЗЕУ; 

дейностите и процесите изпълнявани от отделните участници

звена или длъжности, извършващи всяка дейност

хода на изпълнението на услугата други административни

работните карти трябва да бъдат изготвени 

потоци на оптимизираните административни

услугите за целите на подобреното административно обслужване

да подготви предварително и да съгласува

карти. 

детайлните работни карти на бъдещите процеси ще даде

предложения за промени/актуализации на Вътрешните

те административни услуги в съответствие

процеси и изискванията на ЗЕУ, Наредбата 

услуги, Наредбата за единната среда за обмен

изпълнение на Общата цел на ОПАК, на Специфични

настоящата обществена поръчка следва да представят подробно

реинженеринг и оптимизация на процесите по предоставяне

услуги включени в настоящата поръчка. 

от изпълнението на дейността са: 

на оптимизираните работни процеси в МК по

водене на регистрите в областта на контрола върху

авторското право и сродните му права и лиц

на компактдискове и производителите на

на компактдискове;  
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областта на авторското право чрез 

помощ на Оперативна програма 
я социален фонд 

процесите по предоставяне 

Възложителя.  

дейността трябва да бъдат 

които трябва да съдържат 

алгоритъм) на процеса с 

както и на трети страни, 

предоставяне на услугата в 

отделните участници; 

всяка дейност в хода на 

административни услуги, 

изготвени и описания на 

административни процеси по 

административно обслужване. 

съгласува с Възложителя 

процеси ще даде възможност 

Вътрешните правила на МК 

съответствие с новите 

Наредбата за електронни 

обмен на електронни 

Специфични цели 1-3 на 

представят подробно описан 

по предоставяне на 

МК по предоставяне на 

върху използването на 

и лицензирането на 

производителите на матрици за 
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• Проект на оптимизираните

върху използването на

лицензирането на производителите

матрици за производството

него. 

• Предложение за промени

разработените оптимизирани

със ЗЕУ и наредбите към

Изпълнителят следва да предостави

електронен вариант. 

4.3 Технологична разработка

Дейност 3: Технологични разработки
осигуряващи воденето на
Закона за авторското право
регулиране на производството
носители, съдържащи обекти

В рамките на дейността трябва

внедрени модулите на информационната

инфраструктура за електронни

възможност за електронно подаване

уведомяване, с интегрирана към

за водене на регистрите и управление

сродните му права и административното

оптични дискове, матрици и други

сродните му права в МК, съгласно

Закона за административно

дискове, матрици и други носители

му права. 

Дейността ще включва изпълнението

4.3.1 Проектиране 

В рамките на поддейността

информационната система

архитектурен и детайлен проект

• специализираните информационни

управление на процесите

административното регулиране

матрици и други носители

права в МК;  

• инфраструктурата за електронни

за електронно подаване

обработка на заявления

комуникация и уведомяване

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

оптимизираните информационни потоци в МК в областта

използването на обекти на авторското право и сродните

на производителите на компактдискове и производителите

производството на компактдискове, съобразени със ЗЕУ

за промени/актуализации на Вътрешни правила

оптимизирани процеси за работа по електронен път

наредбите към него. 

да предостави всички документи както в хартиен

разработка 

Технологични разработки на специализирани информационни
воденето на регистрите в Министерство на културата

право и сродните му права и Закона за административно
производството и търговията с оптични дискове, матрици

обекти на авторското право и сродните му права

дейността трябва да бъдат проектирани, разработени

информационната система предмет на поръчката

електронни административни услуги на МК

електронно подаване на заявления, електронна обработка

интегрирана към нея цялостна специализирана информационна

регистрите и управление на процесите в областта на авто

административното регулиране на производството

матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското

, съгласно Закона за авторското право и сродните

административно регулиране на производството и търговията

други носители, съдържащи обекти на авторското право

изпълнението на следните поддейности: 

поддейността трябва да се проектират всички

система, като се разработи спецификация

детайлен проект на:  

специализираните информационни модули, осигуряващи воденето

процесите в областта на авторското право и сродните

административното регулиране на производството и търговията с

носители, съдържащи обекти на авторското право

за електронни административни услуги в МК, съдържаща

подаване на заявления за административни услуги

заявления, електронно заплащане на таксите за услугите

уведомяване и електронно предаване на резултатите
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областта на авторското право чрез 

помощ на Оперативна програма 
я социален фонд 

областта на контрола 

сродните му права и 

и производителите на 

със ЗЕУ и наредбите към 

правила, съобразно 

електронен път и в съответствие 

както в хартиен, така и 

нформационни модули, 

културата, съгласно 

за административно 
дискове, матрици и други 

му права 

разработени, тествани и 

поръчката, а именно 

МК, предоставяща 

обработка и електронно 

информационна система 

на авторското право и 

производството и търговията с 

на авторското право и 

сродните му права и 

търговията с оптични 

авторското право и сродните 

всички модули на 

спецификация, концептуален/ 

воденето на регистрите и 

и сродните му права и 

търговията с оптични дискове, 

авторското право и сродните му 

МК, съдържаща модули 

административни услуги, електронна 

за услугите, електронна 

резултатите от услугата.  
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На база на изготвения в рамките

и практика по отношение на

право и сродните му права

търговията с оптични дискове

авторското право и сродните

предоставяните от МК административни

действащите в МК системи

информационната система –

цел поддържане на регистри

доработката и интеграцията със

модулите за предоставяне на

Детайлните спецификации трябва

технически и др.) към софтуерните

електронните административни

предоставяне на услугите, разработени

процеси в Министерство на

областта на авторското право

Детайлните спецификации трябва

настоящото техническо задание

уредба към момента на изпълнение

Детайлните спецификации трябва

специализираната информационна

административни услуги, който

надграждане на инфраструктурата

както и възможност за актуализация

на законовата и подзаконовата

Детайлната техническа спецификация

разработката на концептуален

система и последващата й софтуерна

рамките на настоящата поддейност

Разработените концептуален

съдържат: 

• Описание на системната

• Описание на модела на

• Описание на базата данни

• Описание на софтуерните

• Описание на потребителския

• Описание на подхода

евентуални други бъдещи

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

рамките на Дейност 1 „Анализ на съществуващото

отношение на прилагане на законодателството в областта

права и административно регулиране на производството

дискове, матрици и други носители, съдържащи

сродните му права в Министерство на културата

административни услуги, предмет на настоящата

системи трябва да се изготви детайлна спецификация

– спецификация на изцяло новите модули

регистри и управление на процеси в МК, спецификация

интеграцията със съществуващата вътрешна система и спецификация

предоставяне на електронни административни услуги в МК

спецификации трябва да включват всички изисквания

софтуерните разработки, така че да гарантират

административни услуги в съответствие с оптимизирани

услугите, разработени в Дейност 2 „Оптимизиране

Министерство на културата и подобряване на вътрешните

право и сродните му права“. 

спецификации трябва да бъдат съобразени и с всички

задание, както и с изискванията на релевантната

изпълнение на дейността. 

ецификации трябва да определят подход за проектиране

информационна система и на инфраструктурата

услуги, който да позволява лесното бъдещо 

инфраструктурата с нови електронни административни

актуализация на заложените в системата процеси

подзаконовата нормативна база. 

техническа спецификация ще служат като пряка изходна

концептуален/архитектурен и детайлен проект на информационната

последващата й софтуерна разработка, които също трябва

поддейност, поради което тя е особено важна част

концептуален/архитектурен и детайлен проект като минимум

системната архитектура; 

модела на данните; 

базата данни; 

софтуерните модули; 

потребителския интерфейс на софтуерните модули; 

подхода за интеграция с указаните вътрешни системи

бъдещи вътрешни системи на МК (виж по-долу);

 

13 

областта на авторското право чрез 

помощ на Оперативна програма 
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съществуващото положение 

областта на авторското 

на производството и 

съдържащи обекти на 

културата“ анализ на 

настоящата поръчка и 

детайлна спецификация на 

модули, разработвани с 

МК, спецификация на 

система и спецификация на 

в МК. 

изисквания (функционални, 

гарантират реализацията на 

оптимизирани процеси по 

Оптимизиране на работните 

вътрешните процедури в 

всички изисквания на 

релевантната нормативна 

проектиране и разработка на 

инфраструктурата за електронни 

бъдещо разширяване и 

административни услуги на МК, 

процеси при промяна 

пряка изходна база за 

на информационната 

трябва да се изготвят в 

важна част от проекта. 

като минимум трябва да 

 

вътрешни системи на МК и с 

долу); 
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• Анализ на необходимата

осигуряваща цялостна

предоставяне на ЕАУ на

 

Спецификациите, концептуалния

на утвърдени стандарти и добри

стандартни и широко признати

4.3.2 Проектиране на интегра

Към настоящия момент, за дейността

върху използването на обекти

лицензирането на производителите

за производството на компактдискове

система СУАП, интегрирана

на интелектуалната и индустриалната

по програма PHARE и обхващаща

Министерство на икономиката

Системата СУАП поддържа

настолна електронна система

приемане и обработка на заявления

услугите, както и уведомяване

система на МК. 

В системата е разработен модул

за нарушения по Закона за

административно регулиране

матрици и други носители, 

права, издадените актове за

наказателни производства (НП

за получени по преписка документи

В системата е разработен

министерството, който обхваща

извършени проверки и издадени

 

Във връзка с което, като част

предвиди конкретен подход

специализирана система със съществуващата

водене на регистрите за контрол

сродните му права и лицензирането

производителите на матрици

разработената и внедерена в

система на МК. 

В рамките на проекта се

информационни модули за поддръжка

процеси за обекти, които

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

необходимата инфраструктура (хардуер, комуникационна

цялостна възможност за икономично, ефективно

ЕАУ на МК. 

концептуалния/архитектурен и детайлен проект трябва

стандарти и добри практики (UML, E-R диаграми или

признати нотации). 

интеграцията с вътрешните системи на МК

момент за дейността по воденето на част от регистрите

на обекти на авторското право и сродните

производителите на компактдискове и производителите

компактдискове в МК се използва вътрешно

интегрирана с и надграждаща междуведомствената система

индустриалната собственост – НИПИЕС, разработена

обхващаща Агенция Митници, МВР, Патентно

икономиката и Министерство на културата.  

поддържа данните попадащи в обхвата й в структуриран

система. Системата не обхваща административния

на заявления за услуги, управление на процеса по

уведомяване за резултата от тях и не е интегрирана

разработен модул за управление на данните по извършване

Закона за авторското право и сродните му права

регулиране на производството и търговията с оптични

носители, съдържащи обекти на авторското право

актове за административни нарушения (АУАН

производства (НП) и свързаните с това данни, съхраняване

преписка документи и генериране на изходящи документи

разработен модул за справки и статистики за

обхваща включените в системата регистри

издадени АУАН и НП.  

като част от процеса на проектиране участникът

подход за интеграция на новоизгражданата

система със съществуващата вътрешна настолна електронна

контрол върху използването на обекти на авторското

лицензирането на производителите на компактдискове

матрици за производството на компактдискове

внедерена в МК междуведомствена система НИПИЕС

проекта се очаква разработка на допълнителни 

за поддръжка и работа с електронни регистри

които не са включени в съществуващата 
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комуникационна и др.), 

ефективно и ефикасно 

проект трябва да отговарят 

диаграми или еквивалентни 

на МК 

регистрите за контрол 

сродните му права и 

производителите на матрици 

вътрешно-ведомствената 

междуведомствената система за закрила 

разработена през 2005 г. 

Патентно ведомство, 

структуриран вид като 

административния процес по 

процеса по изпълнение на 

интегрирана с деловодната 

извършване на проверки 

му права и Закона за 

с оптични дискове, 

право и сродните му 

АУАН), стартираните 

съхраняване на информация 

документи. 

статистики за нуждите на 

регистри и данни за 

участникът трябва да 

новоизгражданата цялостна 

електронна система за 

на авторското право и 

на компактдискове и 

компактдискове СУАП (част от 

НИПИЕС) и деловодната 

допълнителни специализирани 

регистри и управление на 

съществуващата система СУАП. 
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Необходимо е интегрирането

система на МК в областта

административното регулиране

матрици и други носители, съдържащи

и предоставяне по електронен

авторското право и сродните

производството и търговията

съдържащи обекти на авторското

с разработените общи модули

обработка и електронно уведомяване

Във връзка с което всички

информация в съществуващ

регистрирани в системата. 

При разработката на новите

регистри за обекти и управление

вътрешна информационна система

тези модули и СУАП така, че

използват единна идентификация

система, единни номенклатури

обобщени справки за обектите

При разработката на модулите

услугите се отнасят до обекти

предвид наличната информация

анализира достатъчна ли е наличната

услугите по електронен път. 

НИПИЕС / СУАП с цел изпълняване

бъдат описани в рамките на

проектиране.  

При проектирането на системата

необходимостта и от интеграция

В своята техническа оферта

изискуемите дейности, Изпълнителят

между новите модули и съществуващата

деловодната система на МК и

 

Изпълнението на поддейността

предложената от изпълнителя методика

Спецификациите, концептуалния

пряка изходна база за софтуерната

Възложителят и Изпълнителят

функции в първия етап от разработката

информационната система. 

 

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
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интегрирането им със системата СУАП в една цялостна

областта на авторското право и сродните

регулиране на производството и търговията с оптични

носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните

електронен път, на всички административни услуги

сродните му права и административното

търговията с оптични дискове, матрици и други

авторското право и сродните му права на база на

модули за електронно подаване на заявления

уведомяване. 

всички новосъздадени модули следва да отчетат

съществуващата система за регистриране и контрол

новите специализирани модули за създаване

управление на процеси, които не са включени в

а система трябва да се предвиди цялостна интеграция

така, че те да действат с единен потребителски

идентификация на вътрешните потребители със

номенклатури, единна база данни и възможност 

обектите. 

модулите за предоставяне на услуги по електронен

обекти, които се обработват в текущата система

рмация в системата. По време на Дейност

ли е наличната информация за преминаване към

път. При необходимост от разширение на вътрешната

изпълняване на целите на проекта необходимите

рамките на документите за спецификация, концептуално

системата за предоставяне на ЕАУ трябва да

интеграция с вътрешната деловодна система на МК

оферта, като част от предлагания подход за

Изпълнителят трябва да предложи и подход

съществуващата система за регистриране на

МК и евентуални други бъдещи вътрешни системи

поддейността проектиране следва да бъде извършено

изпълнителя методика за софтуерна разработка. 

концептуалния/архитектурен и детайлен проект ще

за софтуерната разработка, като в рамките

Изпълнителят трябва съвместно да уточнят и точния

от разработката на системата – изработката
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стна специализирана 

сродните му права и 

търговията с оптични дискове, 

право и сродните му права 

услуги в областта на 

административното регулиране на 

и други носители, 

база на интеграцията й 

заявления, електронна 

да отчетат наличната 

контрол на обектите, 

създаване на електронни 

включени в съществуващата 

цялостна интеграция между 

потребителски интерфейс и да 

със съществуващата 

възможност за изготвяне на 

електронен път, когато 

система следва да се има 

Дейност 1 трябва да се 

преминаване към предоставяне на 

на вътрешната система 

необходимите доработки да 

концептуално и детайлно 

трябва да се има предвид 

на МК.  

подход за изпълнение на 

подход за интеграция 

регистриране на обекти СУАП и 

вътрешни системи на МК. 

извършено в съответствие с 

проект ще служат като 

рамките на дейността 

и точния обхват на 

ата на прототип на 
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4.3.3 Изработване на прототип

В рамките на поддейността

информационната система, обхващащи

интегрирани с текущата вътре

необходимост актуализация на

 

Дейността трябва да се изпълни

Възложителя детайлна спецификация

разработени в рамките на 4.3.1

Във връзка с което, изпълнителят

поддейност: 

• създаване на прототип на

(портала за ЕАУ и подсистемата

o пълна информация

o възможност за

иницииращите документи

на електронното

o възможност за

(прототип); 

o възможност за подаване

изискват в хода на

o персонализирано

статуса на заявената

преписката (прототип

o възможност за 

електронна комуникация

законодателство

o възможност за

заявителите (прототи

• създаване на прототип

водене на регистрите и

административното регулиране

матрици и други носители

права в МК, съгласно изискванията

наследила текущата вътрешно

автоматизиране на предоставянето

независимо от начина на

• разработване на интеграционен

специализираната информационна

Точният обхват на прототипа

по време на изпълнението на предходната

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

прототип 

поддейността трябва да бъдат разработени прототипи

система, обхващащи ограничена функционалност и работни

вътрешно-ведомствена система СУАП, с цел верификация

актуализация на проекта на модулите. 

изпълни в съответствие с изготвените от Изпълнителя

спецификация, концептуален/архитектурен и детайлен

4.3.1Проектиране. 

изпълнителят трябва да извърши следното в рамките

прототип на инфраструктурата за електронни административни

подсистемата за обработка на ЕАУ), която да осигурява

информация за предоставяните услуги; 

възможност за електронно заявяване на услугите 

иницииращите документи, съгласно действащото законодателство

електронното управление (прототип); 

възможност за електронно заплащане на таксите за заявените

възможност за подаване на допълнителни електронни документи

хода на предоставяне на услугата (прототип); 

персонализирано  съдържание, в което заявителят да може

заявената от него услуга и да има достъп до официалния

преписката прототип);  

възможност за обработка на постъпили електронни заявления

електронна комуникация и уведомяване, съгласно

законодателство в областта на електронното управление (прототип

възможност за електронно предаване на резултатите 

заявителите (прототип); 

прототип на цялостната специализирана информационна

регистрите и управление на процесите в областта на авторското

административното регулиране на производството и търговията с

носители, съдържащи обекти на авторското право

съгласно изискванията на нормативната уредба, изцяло

текущата вътрешно-ведомствена система СУАП, която

на предоставянето на административните услуги

начина на заявяването им (електронно или на хартия

интеграционен интерфейс между инфраструктурата

информационна система.  

прототипа ще бъде уточнен съвместно от Възложителя

изпълнението на предходната поддейност 4.3.1Проектиране. 
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прототипи на модулите на 

функционалност и работни процеси, 

цел верификация и при 

Изпълнителя и одобрени от 

архитектурен и детайлен проект, 

следното в рамките на тази 

административни услуги 

да осигурява: 

услугите и подаване на 

законодателство в областта 

за заявените услуги 

електронни документи, които се 

да може да проследява 

официалния раздел на 

заявления за услуги, 

съгласно действащото 

управление (прототип); 

резултатите от услугите на 

информационна система за 

на авторското право и 

търговията с оптични дискове, 

авторското право и сродните му 

изцяло интегрирана и 

СУАП, която да осигури 

ативните услуги по проекта, 

хартия); 

инфраструктурата за ЕАУ и 

Възложителя и Изпълнителя 
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Изготвеният прототип на инфраструктурата

специализираната информационна

одобрение на работна група, съставена

приложимостта на разработения

ще изиска евентуални промени

Изпълнителят трябва да се съобрази

при реализация на пълната функционалност

 

4.3.4 Реализация на пълнофункционална

В рамките на поддейността, въз

пълната функционалност на инфраструктурата

МК (портала за ЕАУ и подсистемата

електронно подаване на заявления

таксите за административните

комуникация и уведомяване и

пълната функционалност на цялостнат

на регистрите и управление

административното регулиране

матрици и други носители, съдържащи

МК, съгласно изискванията на

текущата вътрешно-ведомствена

При разработката трябва да

работната група на Възложителя

поддейност прототип.  

Цялата софтуерна реализация

изпълнителя методика за софтуерна

 

4.3.5 Тестване 

Изпълнителят трябва да тества

инфраструктурата за електронни

за водене на регистрите и уп

административното регулиране

матрици и други носители, 

права, за да осигури тяхното

предложената от него методология

разработки. 

 

В рамките на поддейността, Изпълнителят

касаещ тестовете на разработените

електронни услуги в МК.  

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

на инфраструктурата за електронни административни

информационна система ще бъдат предоставени

група, съставена от Възложителя, която ще изготви

разработения прототип, изготвената и предвидена функционалност

промени.  

се съобрази с предоставените становище и искания

пълната функционалност на системата. 

пълнофункционална система 

поддейността, въз основа на изготвения прототип трябва

функционалност на инфраструктурата за електронни административни

и подсистемата за обработка на ЕАУ), съдържаща

заявления за административни услуги, електронно

административните услуги, електронна обработка на заявления

едомяване и електронно предаване на резултатите от услугите

на цялостнатa специализирана информационна система

управление на процесите в областта на авторското

регулиране на производството и търговията с оптични

носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните

изискванията на нормативната уредба, изцяло интегрирана

ведомствена система СУАП. 

трябва да се отчетатат всички исканията за промени

Възложителя при прегледа на предоставения

реализация следва да бъде извършена в съответствие с

софтуерна разработка. 

да тества всички разработени софтуерни модули

електронни административни услуги и специализираната

регистрите и управление на процесите в областта на авторското

регулиране на производството и търговията с оптични

носители, съдържащи обекти на авторското право

тяхното качество и съответствие с изискванията

методология за осигуряване на качеството

поддейността, Изпълнителят трябва да разработи единен

разработените софтуерни модули и внедрените
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административни услуги и 

предоставени за преглед и 

изготви становище за 

предвидена функционалност и 

и искания за промени 

трябва да се разработи 

административни услуги в 

съдържаща модули за 

електронно заплащане на 

заявления, електронна 

резултатите от услугите, както и 

информационна система за водене 

авторското право и 

търговията с оптични дискове, 

и сродните му права в 

интегрирана и наследила 

промени, изготвени от 

предоставения по предходната 

съответствие с предложената от 

модули, включени в 

специализираната система 

на авторското право и 

търговията с оптични дискове, 

право и сродните му 

изискванията, съобразно 

качеството на софтуерните 

единен план за тестване, 

внедрените на тяхна база 
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Изпълнителят следва да представи

детайлен проект, като при необходимост

последващата поддейност по

подробности за начините на

трябва да включва следното:

• Видове тестове, които ще

• Фази на тестване - в т

действие на системата

натоварване, проверяващи

при свръхнатоварване и

• Видове / степени на очакваните

тяхното отстраняване;

• Ресурси, необходими за

• Общи минимални критерии

Като част от дейността трябва

качеството и степента на съответствие

спецификацията за разработената

система и ИС като цяло, които

сценарии трябва да се изготв

тестване, след като бъде разработен

минимум трябва да се опишат

• Предпоставките за започване

• Съдържанието на провеждания

• Очакваните резултати

• Минималните изисквания

По време на провеждане на

актуален регистър на установените

периодично за статуса по тяхното

След отстраняване на всички

тестване и внедряване на системата

тестове, които да потвърдят съответствието

функциониране на отделните

с другите налични системи. 

Условие за приемане на софтуерните

тестване. 

 

4.3.6 Внедряване 

В рамките на поддейността

разработените софтуерни модули

административни услуги и

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

представи първоначалния План за тестване заедно

при необходимост той ще бъде допълван и изменян

поддейност по реализиране. Планът за тестване трябва

начините на организиране и изпълнение на тестовете

следното: 

които ще бъдат приложени; 

в т.ч. тестове преди внедряване, които да осигурят

системата; тестове за приемане след внедряване

проверяващи поведението на системата, както при

свръхнатоварване и др.; 

на очакваните нередности и описание на планирания

отстраняване; 

необходими за провеждане на тестовете; 

критерии при които тестването ще се счита за успешно

дейността трябва да се разработят и тестови сценарии

на съответствие на софтуерните модули с 

разработената функционалност на модулите на информационната

които ще се използват при провеждане на тестовете

изготвят в началото на изпълнението на поддейността

бъде разработен плана за тестване. За всеки тестови

опишат: 

за започване на теста; 

провеждания тест; 

резултати; 

изисквания, при които тестването ще се счита за успешно

провеждане на самите тестове Изпълнителят е длъжен

установените нередности и да уведомява

по тяхното отстраняване. 

всички нередности установени в периода на

на системата следва да се извършат и окончателни

потвърдят съответствието с изискванията, изправността

отделните модули и системата като цяло и нейното

 

софтуерните разработки е успешното преминаване

поддейността Изпълнителят трябва да осигури пилотно

софтуерни модули, включени в инфраструктурата

услуги и специализираната система за водене на
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тестване заедно с изготвения 

изменян в рамките на 

трябва да предостави 

тестовете и като минимум 

да осигурят успешното 

внедряване; тестове на 

при нормално, така и 

планирания процес по 

за успешно. 

сценарии за оценка на 

модули с изискванията на 

на информационната 

на тестовете. Тестовите 

на поддейността по 

тестови сценарий като 

за успешно. 

длъжен на поддържа 

уведомява Възложителя 

периода на първоначално 

окончателни приемателни 

изправността и успешното 

нейното взаимодействие 

преминаване на етапа на 

пилотно внедряване на 

инфраструктурата за електронни 

водене на регистрите и 
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управление на процесите в

регулиране на производството

носители, съдържащи обекти

Внедряването на специализираната

електронни административни

предоставена от Възложителя

 

Специализираната система трябва

обслужващ вътрешно-ведомствена

да се подсигури паралелната

работното време на служителите

админстративна система (интегрирана

новата система при пълно

обслужвани от системата, данни

потребители, номенклатури

Изпълнителят трябва да изготви

възстановяване на системата

Възложителя.  

Софтуерните модули на инфраструктурата

трябва да бъдат внедрена на

свързването им със сървъра

извършването на спомагателните

административни услуги, като

удостоверяване на единно време

Във връзка с горното, при пилотното

се изпълнят като минимум следните

• Съхранение на състоянието

• Инсталиране и настройка

уеб и приложни сървъри

• Инсталиране и настройка

• Конфигуриране на връзките

• Възстановяване на работата

 

Очакваните резултати от изпълнението

• Детайлна спецификация

услуги в МК; 

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

процесите в областта на авторското право и административното

производството и търговията с оптични дискове, матрици

обекти на авторското право и сродните му права

специализираната система и модулите на инфраструктурата

административни услуги ще се извърши на тестова/продукционна

Възложителя.  

система трябва да бъде внедрена пилотно на сървъра

ведомствена система СУАП. В процеса на внедряването

паралелната работоспособност на системата СУАП

служителите на МК. След пълното внедряване на специализираната

система интегрирана с текущата система) ще се премине

пълно съхранение на всички текущи данни

системата, данни за НП, АУАН и съхранени документи

номенклатури и др. Като част от пилотното и пълното

да изготви и архив на текущата система и база

системата в първоначалния й вид, които ще

на инфраструктурата за електронни административни

внедрена на отделен сървър в сградата на МК и

сървъра на специализираната система и сървърите

спомагателните дейности по предоставяне 

услуги, като проверка на валидността на електронните

единно време, електронно заплащане на такси по услугите

при пилотното внедряване на разработените продукти

минимум следните дейности: 

състоянието на текущи системи и данни (системата

настройка на системен софтуер – операционни системи

сървъри и т.н.; 

настройка на разработените в рамките на проекта модули

на връзките с външните системи; 

на работата с текущата система СУАП за служителите

от изпълнението на дейността са: 

спецификация на инфраструктурата за електронни 

 

19 

областта на авторското право чрез 

помощ на Оперативна програма 
я социален фонд 

и административното 

дискове, матрици и други 

права. 

инфраструктурата за 

продукционна среда, 

на сървъра, текущо 

на внедряването трябва 

СУАП в рамките на 

внедряване на специализираната 

премине към работа с 

данни за регистрите, 

документи, информация за 

пълното внедряване, 

база данни, годни за 

които ще предостави на 

административни услуги 

МК и да се осигури 

сървърите, осигуряващи 

предоставяне на електронни 

електронните подписи, 

по услугите и др.  

разработените продукти трябва да 

системата СУАП); 

операционни системи, бази данни, 

проекта модули; 

служителите на МК. 

електронни административни 
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• Детайлна спецификация

регистрите и управление

административното регулиране

матрици и други носители

права; 

• Създаден концептуал

инфраструктурата за електронни

информационни модули

• Създадени прототипи на

• Разработена и внедрена

• Разработени и внедрени

регистрите и управление

административното регулиране

матрици и други носители

права в МК; 

• Разработен план за тестване

 

4.4 Въвеждане в експлоатация

Дейност 4: Въвеждане на всички
на авторското право и 

търговията с оптични дискове
авторското право и сродните
специализирани информационни
наредбите към него 

 

Дейността предвижда реализация

административни услуги за контрол

и сродните му права и лицензирането

производителите на матрици

Министерство на културата

електронно подаване на документи

потребителите на услугите, 

извършване на всички видове

 

4.4.1 Реализация на електронните

В рамките на поддейността, 

административни услуги и специализираните

регистрите и управление 

административното регулиране

матрици и други носители, 

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

спецификация на специализираната информационна система

управление на процесите в областта на авторското

административното регулиране на производството и търговията с

носители, съдържащи обекти на авторското право

концептуален/архитектурен, а в последствие и на детайлен

инфраструктурата за електронни административни услуги и специализираните

модули; 

прототипи на модулите; 

внедрена инфраструктурата за електронни административни

внедрени специализирани информационни модули

управление на процесите в областта на авторското

административното регулиране на производството и търговията с

носители, съдържащи обекти на авторското право

за тестване и тестови сценарии. 

експлоатация 

на всички електронни административни услуги
и административно регулиране на производството
дискове, матрици и други носители, съдържащи
и сродните му права, осигурени от

информационни модули, в съответствие с изискванията

реализация и внедряване в експлоатация на

услуги за контрол върху използването на обекти на авторското

и лицензирането на производителите на компактдискове

матрици за производството на компактдискове

културата (14 на брой, съгласно СУНАУ), които

на документи, уведомяване и всякакъв вид обратна

услугите, предоставяне на резултатите, както и

видове справки по електронен път. 

електронните административни услуги 

поддейността, на база на разработените инфраструктура

услуги и специализираните информационни модули

управление на процесите в областта на авторското

регулиране на производството и търговията с оптични

носители, съдържащи обекти на авторското право
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информационна система за водене на 

авторското право и 

търговията с оптични дискове, 

авторското право и сродните му 

на детайлен проект на 

услуги и специализираните 

административни услуги; 

модули за водене на 

авторското право и 

търговията с оптични дискове, 

авторското право и сродните му 

административни услуги, в областта 
на производството и 

съдържащи обекти на 
от разработените 

изискванията на ЗЕУ и 

експлоатация на електронните 

обекти на авторското право 

на компактдискове и 

компактдискове, предлагани от 

които да позволяват 

вид обратна връзка с 

както и възможности за 

инфраструктура за електронни 

модули за водене на 

авторското право и 

търговията с оптични дискове, 

право и сродните му 
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права, Изпълнителят трябва

предмет на настоящата поръчка

Електронните административни

резултатите от направените

административни процеси разработени

бъдат предоставяни съгласно

електронни административни

на електронни документи и т

За бизнеса и гражданите, услугите

страницата на Министерството

 

4.4.2 Тестване 

Изпълнителят трябва да тества

услуги, за да осигури тяхното

предложената от него методология

разработки. 

 

В рамките на поддейността, Изпълнителят

тестване, описан в т. 4.3.5. и

степента на съответствие

административни услуги.  

При изготвяне на тестовите

съответствие между разработените

услугите, оптимизираните в рамките

и съответствието на изготвените

уредба (ЗАПСП, ЗАРПТОДМДНСОАПСП

Тестовите сценарии трябва 

предоставяне на резултата, вкл

различни обстоятелства. За всеки

• Предпоставки за започване

• Съдържание на провеждания

• Очаквани резултати; 

• Минимални изисквания

По време на провеждане на

актуален регистър на установените

периодично за статуса по тяхното

След отстраняване на всички

тестване и внедряване на системата

тестове, които да потвърдят

функциониране на електронните

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

трябва да реализира 14-те електронни административни

поръчка. 

истративни услуги трябва да бъдат реализирани

направените анализ на административните услуги и

процеси разработени в предходните дейности. Услугите

съгласно изискванията на ЗЕУ и по-специално

административни услуги към него, Наредбата за единната

документи и т.н.  

гражданите, услугите трябва да се предоставят чрез раздел

твото на културата. 

да тества всички реализирани електронни административни

тяхното качество и съответствие с изискванията

методология за осигуряване на качеството

поддейността, Изпълнителят трябва да следва разработения

. 4.3.5. и да изготви тестови сценарии за оценка

съответствие с изискванията на разработените

тестовите сценарии на електронните услуги ще

разработените услуги, изготвения в рамките на дейност

оптимизираните в рамките на дейност 2 процеси по предоставяне

изготвените електронни услуги с изискванията на

ЗАРПТОДМДНСОАПСП, ЗЕУ и наредбите към него).  

трябва да обхващат целия процес от заявяване

та, вкл. съобщенията, получавани от заявителите

За всеки тестови сценарий като минимум трябва

започване на теста; 

провеждания тест; 

изисквания, при които тестването ще се счита за успешно

провеждане на самите тестове Изпълнителят е длъжен

установените нередности и да уведомява

по тяхното отстраняване. 

всички нередности установени в периода на

на системата следва да се извършат и окончателни

потвърдят съответствието с изискванията

електронните административни услуги. 
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административни услуги 

реализирани на база на 

услуги и оптимизираните 

Услугите трябва да 

специално на Наредбата за 

единната среда за обмен 

чрез раздел в Интернет 

електронни административни 

изискванията, съобразно 

качеството на софтуерните 

разработения общ план за 

оценка на качеството и 

разработените електронни 

услуги ще се следи за 

на дейност 1 анализ на 

предоставяне на услугите 

изискванията на нормативната 

него).   

заявяване на услугата до 

заявителите на услуги при 

трябва да се опише: 

успешно. 

длъжен на поддържа 

уведомява Възложителя 

периода на първоначално 

окончателни приемателни 

изискванията и успешното 
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Условие за приемане на софтуерните

тестване. 

 

4.4.3 Внедряване 

В рамките на поддейността

експлоатация на всички електронни

право и административно регулиране

дискове, матрици и други носители

му права, в съответствие с изискванията

Въвеждането в експлоатация

последните етапи от изпълнението

поддейности електронни услуги

отговарят на изискванията на

въвеждат в експлоатация след

предоставяне на ЕАУ на МК

интегрирането със специализираната

Предоставянето на електронните

трябва да се осъществява през

интегрира с настоящият сайт

за заявяване на услугите, заплащане

състояние по подадени заявки

услуги, функционалност за 

услуги и др. 

С внеряването на разработените

осигури непрекъснат процес

заявяване и проследяване на

проверка на заявлението 

трансформирането на заявката

регистри и управление на процеси

Внедрените ЕАУ и специализираната

решение на работната група на

Във връзка с горното, при

услуги и разработените продукти

дейности: 

• Съхранение на състоянието

СУАП); 

• Инсталиране и настройка

модули предоставящи и

• Инсталиране и настройка

• Фини настройки за подобряване

системата и др. 

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

софтуерните разработки е успешното преминаване

поддейността трябва да се извърши внедряване 

електронни административни услуги, в областта

административно регулиране на производството и търговията

други носители, съдържащи обекти на авторското право

съответствие с изискванията на ЗЕУ и наредбите към него.

ксплоатация на електронните административни услуги

изпълнението на проекта. Реализираните

електронни услуги трябва да са преминали успешно всички

изискванията на ЗЕУ и наредбите към него. Електронните

експлоатация след инсталирането и настройката им в инфраструктурата

на МК на продукционната среда, предоставена от

специализираната система, разработена в рамките на

електронните административни услуги на външните

осъществява през сайта на МК, като за целта инфраструктурата

настоящият сайт и предоставя на външните потребители

услугите, заплащане на такси по услугите, проверка

заявки и обща информация и указания за

функционалност за предоставяне на допълнителни документи

разработените електронни административни услуги

процес и автоматизация на всички дейности

проследяване на услугата от страна на потребителя, административна

ето за услугата от страна на служителите

заявката в обект на специализираната система

на процеси в областта на авторското право и сходните

специализираната система влизат в реална експлоатация

група на Възложителя. 

при пълното внедряване на електронните административни

разработените продукти трябва да се изпълнят като минимум

състоянието на текущите системи и данни (за текущата

настройка на финални версии на разработените в рамките

предоставящи и обслужващи електронните административни

настройка на финални версии на останалите модули

за подобряване на производителността и използваемостта
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преминаване на етапа на 

внедряване и въвеждане в 

областта на авторското 

търговията с оптични 

авторското право и сродните 

него. 

услуги на МК е един от 

Реализираните в предходните 

успешно всички тестове, да 

Електронните услуги се 

в инфраструктурата за 

предоставена от Възложителя и 

рамките на проекта. 

външните потребители 

инфраструктурата за ЕАУ се 

потребители функционалност 

проверка на текущото 

указания за предоставяните 

документи по заявените 

услуги трябва да се 

дейности по електронно 

потребителя, административна 

служителите на МК и 

система за водене на 

и сходните му права.  

реална експлоатация след 

електронните административни 

като минимум следните 

за текущата система 

разработените в рамките на проекта 

административни услуги; 

модули на системата; 

и използваемостта на 
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• Въвеждане на системите

 

4.4.4 Подготовка на документи

В рамките на тази дейно

осигуряване на оперативна

разработените обща инфраструктура

(административна информационна

процесите по предоставяне

административно регулиране

матрици и други носители, 

права, в съответствие с изискванията

разработката законодателство

В своето техническо предложение

осигуряване на оперативна

действащата нормативна уредба

 

Общите изисквания за предоставяне

в Наредбата за електронните

интеграционната среда на електронното

основни стъпки: 

• Да се провери в Регистъра

ще се използват от електронната

да бъдат използвани при

• Да се попълнят заявления

съставляващи ги информационни

вписванията чрез министъра

съобщенията. Тези обекти

• Да се разработят и изпратят

технологии и съобщенията

редактиране на електронните

• Да се провери съответствиет

оперативна съвместимост

• Да се попълни заявление

Съвета по вписванията

технологии и съобщенията

Описаните по-горе стъпки трябва

Възложителя. 

 

Във връзка с което, в рамките

подготви заявления за вписване

свързаните информационни обекти

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

системите в реална експлоатация. 

документи за вписване в регистрите на МТИТС

дейност Изпълнителят трябва да предприеме

оперативна съвместимост и информационна

инфраструктура за ЕАУ и специализирана информационна

информационна система) за водене на регистрите

предоставяне на услугите в областта на авторското

регулиране на производството и търговията с оптични

носители, съдържащи обекти на авторското право

изискванията на действащото към момента на

законодателство. 

предложение участникът трябва да предложи

оперативна съвместимост и информационна сигурност

нормативна уредба. 

предоставяне на електронни административни услуги

електронните административни услуги. За да се включат

на електронното управление, трябва да се изпълнят

Регистъра на информационните обекти наличието

от електронната услуга. В случай че бъдат открити

използвани при разработката на съответната ЕАУ; 

заявления за вписване на електронни документи (с

информационни обекти), които се подават

чрез министъра на транспорта, информационните

Тези обекти се дефинират по време на анализа за реализация

разработят и изпратят към министъра на транспорта, информационните

съобщенията за удостоверяване приложения за

електронните документите; 

съответствието на административните системи с

съвместимост и информационна сигурност; 

заявление за вписване на електронните услуги и

вписванията чрез министъра на транспорта, информационните

съобщенията. 

стъпки трябва да бъдат изпълнявани съвместно от

рамките на изпълнение на дейността Изпълнителят

вписване на административните услуги, унифици

информационни обекти в Регистрите за оперативна съвместимост
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МТИТС 

предприеме действия за 

информационна сигурност на 

информационна система 

рите и управление на 

авторското право и 

с оптични дискове, 

право и сродните му 

момента на приключване на 

предложи подход за 

сигурност съобразно 

административни услуги са уредени 

се включат услугите в 

изпълнят следните 

наличието на такива, които 

открити такива те трябва 

документи (с включените в тях 

подават до Съвета по 

информационните технологии и 

за реализация на ЕАУ; 

транспорта, информационните 

приложения за визуализация и 

системи с изискванията за 

услуги и да се подаде до 

транспорта, информационните 

съвместно от Изпълнителя и 

Изпълнителят трябва да 

унифицираните данни и 

съвместимост (РОС) – 
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Регистърана регистрите и данните

на електронните услуги.  

Вписват се един или повече от

• В регистъра на регистрите

унифицирани данни, унифициран

• В регистъра на информационните

документ; 

• В регистъра на електронните

Вписването на информационните

всички съставни информационни

приложенията за редактиране

приложения за проверка за

информационните обекти. 

Вписването в регистрите се

информационните обекти на

на Инструкция № 5 от 21 юли

регистрите и данните, издадена

административната реформа

Вписването в регистрите се

обстоятелства в базата от данни

достъпни чрез Интернет на адрес

Към заявлението за всеки обект

се прилага съответното приложение

Министерство на транспорта

http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=521&id=3921

В образеца на заявлението със

при първоначално вписване на

Изпълнителят трябва да подготви

са необходими за предоставянето

обекти Изпълнителят трябва

които могат да бъдат повторно

подготви и предостави на Възложителя

Регистъра на регистрите и данните

на електронните услуги. За всички

на разположение за отстраняване

 

В допълнение, инфраструктурата

МК) трябва да отговаря на

оперативна съвместимост и

което, системата подлежи на

съвместимост и информационна

122 и следващиот НОИОСИС

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

и данните, Регистъра на информационните обекти

повече от следните обекти: 

регистрите и данните: набор от данни, вид

данни, унифициран етап, пакети от данни, лица по чл

информационните обекти: термин, номенклатура, стойност

тронните услуги: първична услуга, комплексна

информационните обекти за документ, съответстващия

информационни обекти е предпоставка за удостоверяване

редактиране и визуализация на електронни документи

проверка за съответствието им с вписваното за тях

регистрите се извършва в съответствие с Наредбата за

обекти на електронните услуги (Обн. ДВ. бр.48 от 23 

 21 юли 2009 г. за водене, съхраняване и достъп

издадена от Mинистъра на държавната администрация

реформа. 

регистрите се извършва чрез въвеждане на данни

от данни на регистрите, които са публични

на адрес: http://www.egov.bg/ereg-public/. 

всеки обект, подлежащ на вписване в един от изброените

съответното приложение от образец, публикуван на

транспорта, информационните технологии и съобщенията

http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=521&id=3921. 

заявлението със знак * са посочени задължителните за попълване

вписване на информационен обект или електронна услуга

подготви вписванетo на всички информационни

предоставянето на услугата. При дефинирането на информационните

трябва да вземе предвид всички вписани данни

повторно използвани. След което, Изпълнителят

на Възложителя всички необходими заявления

регистрите и данните, Регистъра на информационните обекти

За всички подготвени заявления, Изпълнителят

отстраняване на евентуални несъответствия в процеса

инфраструктурата за предоставяне на ЕАУ на МК (портал

отговаря на изискванията на Наредбата за общите

съвместимост и информационна сигурност (НОИОСИС

подлежи на проверка за съответствие с изискванията

информационна сигурност по реда на чл. 103, чл. 104а

ИОСИС като част от тестовете за приемане на системата
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информационните обекти и Регистъра 

данни вид обстоятелство, 

по чл. 2, ал. 1 от ЗЕУ; 

номенклатура, стойност, сегмент, 

комплексна услуга. 

съответстващия му сегмент и 

за удостоверяване на 

онни документи и на 

за тях в Регистъра на 

Наредбата за регистрите на 

от 23 Май 2008 г.) и 

достъп до регистъра на 

държавната администрация и 

данни за вписваните 

публични регистри и са 

изброените регистри, 

публикуван на страницата на 

съобщенията на адрес: 

задължителните за попълване полета 

електронна услуга. 

информационни обекти, които 

на информационните 

данни и обекти в РОС, 

зпълнителят трябва да 

заявления за вписване в 

информационните обекти и Регистъра 

Изпълнителят трябва да бъде 

процеса на вписване. 

МК (портал за ЕАУ на 

общите изисквания за 

НОИОСИС). Във връзка с 

изискванията за оперативна 

. 104а, 104б, 104в,  чл. 

на системата. Условие 
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за приемане на разработката

инфраструктурата за ЕАУ за

и информационна сигурност

Възложителя. 

Тъй като в процеса на предоставяне

и/или обменят структурирани

тяхното редактиране и/или визуализац

изискванията за оперативна съвместимост

104, чл. 104а, 104б, 104в,  чл

приемане на системата. В тази

съдържащи тестови данни за

съвместимост, съгласно чл. 108 

разработката е ангажимент на

предвиждат допълнителни разходи

Проверка относно изискванията

чл. 39 от НОИОСИС. Условие

Изпълнителя за проверка на

предвиждат допълнителни разходи

 

Дейността по подготовка и

прилежащите им информационни

електронното правителство трябва

на дейността по внедряване и

Дейността по осигуряване на

трябва да приключи не по–късн

и пускане в реална експлоатация

 

4.4.5 Интеграция със системите

Изпълнителят следва да осигури

технологичната готовност на

Единната среда за обмен

производството по вписване

Наредбата за изискванията към

Съгласно Наредбата за изискванията

документи администрациите

информационни системи. Една

посредством няколко регистрац

система или с повече от една

За да бъде реализирано включване

съвместимост и информационна

основни стъпки: 

1. Да използва сертифицирано

електронните документи

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

разработката е ангажимент на Изпълнителя за

ЕАУ за съответствие с изискванията за оперативна

сигурност, без да се предвиждат допълнителни разходи

предоставяне на електронни административни услуги

структурирани електронни документи, вписани в РИО, 

или визуализация също подлежат на проверка за

оперативна съвместимост и информационна сигурност

чл. 112 и следващи от НОИОСИС като част

В тази връзка Изпълнителят трябва да изготви

данни за провеждане на процедури по проверки

чл. 108 и следващи от НОИОСИС. Условие

ангажимент на Изпълнителя за проверка на тези прило

допълнителни разходи от страна на Възложителя.  

изискванията за информационна сигурност се извършва

Условие за приемане на разработката е

проверка на системите за съответствие с изискванията

допълнителни разходи от страна на Възложителя. 

подготовка и подаване на заявленията за вписване

информационни обекти в регистрите за оперативна

правителство трябва да приключи не по–късно от срока

внедряване и пускане в реална експлоатация. 

осигуряване на оперативна съвместимост и информационна

късно от срока за приключване на дейността

експлоатация. 

системите за електронно управление 

да осигури за своя сметка извършване

готовност на инфраструктурата за предоставяне на ЕАУ

обмен на електронни документи (ЕСОЕД), 

вписване на участниците в ЕСОЕД по реда на

изискванията към единната среда за обмен на електронни

изискванията към единната среда за обмен

администрациите се включват към ЕСОЕД чрез своите административни

системи. Една администрация може да се включи

регистрации за една своя административна

една системи, ако поддържа такива.  

реализирано включване към ЕСОЕД съобразно правилата

информационна сигурност, е необходимо да бъдат изпълнени

сертифицирано програмно приложение за визуализация

документи вписани в Регистъра на информационните
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Изпълнителя за проверка на 

оперативна съвместимост 

разходи от страна на 

административни услуги се създават 

РИО, приложенията за 

проверка за съответствие с 

сигурност по реда на чл. 

като част от тестовете за 

да изготви  документи, 

проверки за оперативна 

Условие за приемане на 

приложения, без да се 

извършва по реда на 

разработката е ангажимент на 

изискванията, без да се 

вписване на услугите и 

оперативна съвместимост на 

срока за приключване 

информационна сигурност 

дейността по внедряване 

извършване на тестове за 

на ЕАУ да се включи в 

ЕСОЕД), като част от 

реда на чл. 33, т.6 от 

електронни документи. 

обмен на електронни 

своите административни 

включи към ЕСОЕД 

административна информационна 

правилата за оперативна 

бъдат изпълнени следните 

визуализация и редакция на 

информационните обекти;  
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2. Да изтегли от уеб

Комуникационен клиен

информационна система

през приложението, наречено

3. Да попълни и внесе в

участниците в единната

4. Да получи уведомление

уникален регистров идентификатор

5. Да заяви и получи от

съгласно политиките

публичен ключ (PKI) на

6. Да осъществи VPN-

парола. 

Изпълнителят подпомага или

горе във връзка с вписването

 

След което Изпълнителят следва

възможност за връзка на инфраструктурата

електронното управление. В

планирано и предстои разширяване

на електронното управление

Bus), което ще промени начина

управлението. 

В рамките на изпълнението на

ЕУ, Изпълнителят следва да

ЕАУ да комуникира с външни

свързаност към системите на

Изпълнителят следва да разработи

ЕАУ на МК, с който да мине

системата и външен клиент. 

 

4.4.6 Документиране 

Цялостното документиране 

управление на процеси в областта

инфраструктурата за предоставяне

изпълнение на дейностите

системите.  

Дейността по документиране

всички документи, схеми, диаграми

администриране на системите

документация трябва да бъде

използване, без да са необходими

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

уеб-сайта на МТИТС, да инсталира и 

Комуникационен клиент, защото връзката между административната

система и Комуникационния сървър се осъществява

приложението, наречено Комуникационен клиент (КК); 

внесе в МТИТС Заявление за вписване на нов участник

единната среда за обмен на електронни документи

уведомление от МТИТС за включване в списъка на

регистров идентификатор; 

получи от МТИТС валиден цифров сертификат (

политиките на унифицираната система за достъп до инфраструктура

 (PKI) на електронното правителство; 

-връзка с ЕСОЕД, за което да получи потребителско

подпомага или изпълнява заедно с Възложителя стъпките

вписването в списъка на участниците в ЕСОЕД. 

Изпълнителят следва да разработи интегриран интерфейс

на инфраструктурата за ЕАУ на МК с централните

управление. В тази връзка е необходимо да се съобрази

разширяване на функционалността на комуникационната

управление (ЕСОЕД, която е надградена до ESB – 

промени начина за обмен на данни между различните

изпълнението на проекта, дори и без готовност от страна

следва да докаже способността на разработената инфраструктура

външни системи на ниво, което да гарантира

системите на ЕУ и други участници в обмена на

да разработи комуникационен модул към инфраструктурата

мине типови тестове за комуникация и обмен

 

документиране на специализираната система за водене

процеси в областта на авторското право и сродните

предоставяне на ЕАУ на МК трябва да подсигури

дейностите по експлоатация, администриране и

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
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инсталира и да конфигурира 

между административната 

осъществява единствено 

нов участник в списъка на 

документи; 

списъка на участниците с 

сертификат (публичен ключ), 

до инфраструктура за 

потребителско име и 

стъпките посочени по-

интерфейс, който да дава 

централните системи на 

съобрази с това, че е 

комуникационната среда 

 Enterprise Service 

различните участници в е-

страна на системите на 

разработената инфраструктура за 

гарантира бъдещата й 

обмена на данни. За целта 

инфраструктурата за 

обмен на данни между 

водене на регистри и 

сродните му права и 

подсигури гладкото 

администриране и поддръжка на 

предаване на Възложителя на 

необходими за експлоатация и 

задание. Изготвената 

Възложителя самостоятелното й 

Изпълнителя.  
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Документацията по настоящият

• Ръководство за инсталиране

специализираната информационна

• Ръководство за инсталиране

инфраструктурата за п

• Ръководство за потребителите

• Ръководство за потребителите

• Техническа документация

• Спецификация на необходимите

Всички ръководства трябва

хартиен носител, а техническата

Участникът трябва да предложи

техническото си предложение

Дейността по изготвяне на документация

приключване на дейността по

 

Очакваните резултати от изпълнението

• Реализирани и внедрени

културата в областта на

регулиране на производството

носители, съдържащи обекти

съгласно СУНАУ), готови

Министерството. 

• Разработени тестови сценарии

• Подготвени заявления

свързаните с тях обекти

• Документация за експлоатация

• Документация за администриране

• Техническа документация

• Спецификация на необходимите

административни услуги

 

4.5 Съпътстващо обучение

Дейност 5. Съпътстващо обучение
Министерство на културата
внедрени в рамките на 

принципите на електронното

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

настоящият проект като минимум трябва да включва

инсталиране, конфигуриране, поддръжка и администриране

информационна система; 

инсталиране, конфигуриране, поддръжка и администриране

инфраструктурата за предоставяне на ЕАУ на МК; 

потребителите на специализираната информационна

потребителите на подсистемата за обработка на ЕАУ

документация и сорс код на разработените софтуерни системи

необходимите действия за предоставяне на нови

трябва да бъдат предоставени както на електронен

техническата документация – само на електронен носител

предложи примерно съдържание на ръководствата

предложение. 

на документация трябва да приключи не по–

дейността по внедряване. 

от изпълнението на дейността са: 

внедрени електронни административни услуги на

областта на авторското право и сродните му права и административното

производството и търговията с оптични дискове, 

съдържащи обекти на авторското право и сродните му права

СУНАУ), готови за предоставяне през Интернет

тестови сценарии за електронните административни услуги

заявления за вписване на електронните администра

обекти в РРД, РИО и РЕУ; 

експлоатация на системите; 

администриране и поддръжка на системите; 

документация и сорс код на системите; 

на необходимите действия за предоставяне на 

услуги. 

обучение 

Съпътстващо обучение на служители (експерти и администратори
културата за ефективно използване на разработените

на проекта информационни модули и
електронното управление 

 

27 

областта на авторското право чрез 

помощ на Оперативна програма 
я социален фонд 

включва 

и администриране на 

и администриране на 

информационна система; 

на ЕАУ; 

софтуерни системи; 

нови ЕАУ. 

електронен, така и на 

електронен носител. 

ръководствата като част от 

–късно от срока за 

услуги на Министерство на 

права и административното 

дискове, матрици и други 

сродните му права (14 на брой, 

Интернет страницата на 

административни услуги; 

административни услуги и 

яне на нови електронни 

администратори) на 
на разработените и 

модули и прилагане на 
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В рамките на дейността Изпълнителят

обучение за работа с разработените

електронното управление и 

В обучението ще се включат служители

дейностите, свързани с авторското

административното регулиране

матрици и други носители, съдържащи

– до 16 бр. служители на МК

В допълнение трябва да бъдат

инфраструктурата за електронни

за водене на регистрите и управление

на МК. 

Изпълнителят трябва да изготви

съответствие с ролята на служителите

Възложителя най-малко 2 седмици

Участникът трябва да предложи

техническото си предложение

Изпълнителят трябва да подготви

служителите (експерти или администратори

език: 

• Презентации и ръководства

• Презентации и ръководства

администриране на 

електронно предоставяне

Материалите трябва да бъдат

за последващо опресняващо

служители на министерството

 

Изисквания към обученията:

Обученията трябва да се извършат

предварително съгласуван с

планирането на дейността.  

Изпълнителят следва да осигури

компютъризирани работни места

Възложителят предоставя списък

обучението и отговаря за разпределение

съобразно графика. 

Обученията трябва да включват

обучения трябва да се извършват

тестова среда. 

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

Изпълнителят трябва да изготви план, програма

с разработените системи и прилагане на 

да проведе обучение на служители на МК.

включат служители на министерството, които пряко

с авторското право и сродните му права

регулиране на производството и търговията с 

носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните

на МК. 

да бъдат обучени и служители на МК за администриране

електронни административни услуги и специализираната

и управление на процесите– 4 бр. служители /

да изготви плана и програмата за провеждане на

на служителите (експерти или администратори

 2 седмици преди началото на самото обучение

предложи примерно съдържание на програмите

предложение. 

подготви обучителните материали, в съответствие

или администратори), в електронен и хартиен вид

ръководства за потребителите (2 бр.); 

ръководства за инсталиране, конфигуриране

 специализираната информационна система

предоставяне на административни услуги на МК (2 бр

бъдат изготвени по начин, който да позволи те да

опресняващо знанията и допълващо самостоятелно

министерството. 

обученията: 

се извършат на няколко групи по изготвен от

съгласуван с Възложителя график. Графикът се изготвя

 

осигури за обученията оборудвана учебна зала

работни места, Интернет връзка и мултимедиен проектор

предоставя списък на персонала за обучение преди

за разпределение на предвидените за обучение

включват семинарна и практическа част

извършват като се използват внедрени софтуерните
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програма и материали за 

на принципите на 

МК. 

които пряко са въвлечени в 

права, както и с 

 оптични дискове, 

право и сродните му права 

за администриране на 

специализираната система 

служители /администратори/ 

провеждане на обученията, в 

министратори), съгласувано с 

обучение. 

програмите като част от 

съответствие с ролята на 

хартиен вид на български 

конфигуриране, поддръжка и 

система и портала за 

 (2 бр.). 

позволи те да се използват и 

тоятелно обучение на 

изготвен от Изпълнителя и 

изготвя в рамките на 

учебна зала, разполагаща с 

мултимедиен проектор. 

преди започването на 

обучение служители 

част. Практическите 

софтуерните продукти в 
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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

 

Очакваните резултати от изпълнението

• План и програма за провеждане

• Електронни материали

опресняващо знанията и

• Обучени на до 20 бр. служители

 

5 АДМИНИСТРАТИВНИ
ПЪТ 

Административните услуги, предоставяни

авторското право и сродните

производството и търговията

съдържащи обекти на авторското

настоящия проект са 14: 

1. Регистрация  на дейността

и сродните му права върху

2. Вписване на промени

извършване на дейност

сродните му права върху

3. Удостоверяване на сделките

запис и на възпроизвеждане

съдържащи обекти на

4. Удостоверяване на сделките

разпространение на звукозаписи

5. Удостоверяване на 

носители, съдържащи

6. Удостоверяване на 

носители, съдържащи

7. Обезсилване на удостоверение

глава втора от  Закона

търговията с оптични

на авторското право и

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

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 участникът трябва да опише

изпълнение на дейността. 

от изпълнението на дейността са: 

за провеждане на обученията; 

териали за обучение, които могат да послужат 

знанията и допълващо самостоятелно обучение; 

бр. служители от Министерство на културата. 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ПО 

услуги, предоставяни от Министерство на културата

сродните му права и административното

търговията с оптични дискове, матрици и други

авторското право и сродните му права, които

дейността по възпроизвеждане на обекти  на авторското

права върху оптични дискове и други носители без

промени в Регистър на лицата, получили

дейност по възпроизвеждане на обекти на авторското

права върху оптични дискове и други носители без

на сделките за възлагане на производство

възпроизвеждане на оптични дискове и други носители

обекти на  авторското право и сродните му права;

на сделките за придобиване на права за възпроизвеждане

разпространение на звукозаписи или записи на аудиовизуални

на всяко внасяне на матрици, оптични дискове

съдържащи звукозаписи или записи на аудиовизуални

на всяко изнасяне на матрици, оптични дискове

съдържащи звукозаписи или записи на аудиовизуални

удостоверение и/или издаване на актуално удостоверение

Закона за административно регулиране на производството

оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи

право и сродните му права; 
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подписи на всеки от 

изготви отчет и анализ на 

рисъствени списъци. 

опише предлагания от 

послужат и за последващо 

ПО ЕЛЕКТРОНЕН 

културата, в областта на 

административното регулиране на 

и други носители, 

които са предмет на 

на авторското право 

носители без запис; 

получили регистрация за 

на авторското право и 

носители без запис; 

производство на матрици със 

други носители със запис, 

права; 

възпроизвеждане и/или  

аудиовизуални произведения; 

оптични дискове и други 

аудиовизуални произведения; 

оптични дискове и други 

диовизуални произведения; 

актуално удостоверение по 

на производството и 

носители, съдържащи обекти 
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8. Издаване на дубликати

Закона за административно

оптични дискове, матрици

право и сродните му права

9. Регистрация на организациите

на тях права; 

10. Извършване на промени
управление на авторски

удостоверение; 

11. Заличаване на регистрация
авторски и сродните на

12. Утвърждаване на размера
колективно управление

13. Регистрация на наименованията

14. Извършване на справки
вписани в Регистъра на

Динамиката при тези удостоверителни

специализирани закона: Закона

административното регулиране

матрици и други носители, 

права) е значителна. Липсата

гражданите и бизнеса до информацията

Във връзка с което е необходимо

ниво на развитие 3: двустранна

За останалите административни

на електронни услуги, тъй

автоматизирани приложения

 

6 ПРИЛОЖИМА НОРМАТИВНА

При изпълнението на настоящата

съобрази със следната нормативна

управление: 

• Закон за електронния документ

• Закон за електронното

• Наредба за електронните

• Наредба за общите изисквания

сигурност; 

• Наредба за вътрешния

носител в администрациите

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

дубликати на актове и справки в регистрите по

административно регулиране на производството

дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти

родните му права; 

организациите за колективно управление на авторски

на промени в регистрацията на организация

авторски и сродни на тях права и/или изменение

регистрация на организация на колективно

сродните на тях права по писмена молба на организацията

на размера на възнагражденията, събирани от организациите

управление на авторски и сродни права; 

наименованията на артистични групи; 

справки и/или издаване на документи за 

Регистъра на наименованията на артистичните групи

удостоверителни режими (съгласно разпоредби

Закона за авторското право и сродните му права

регулиране на производството и търговията с оптични

носители, съдържащи обекти на авторското право

Липсата на комуникационни канали затруднява

до информацията относно регистрите, съответния

необходимо тяхното електронизиране и довеждане

устранна комуникация. 

административни услуги министерството няма готовност

тъй като дейностите се изпълняват на

приложения на електронни таблици (Excel).  

НОРМАТИВНА УРЕДБА 

настоящата обществена поръчка Изпълнителят

нормативна уредба и регулации в областта на

електронния документ и електронния подпис; 

електронното управление; 

електронните административни услуги; 

общите изисквания за оперативна съвместимост и

вътрешния оборот на електронни документи и документи

администрациите; 

 

30 

областта на авторското право чрез 

помощ на Оперативна програма 
я социален фонд 

регистрите по глава втора от 

производството и търговията с 

обекти на авторското 

на авторски и сродни 

организация за колективно 

изменение на издадено 

колективно управление на 

организацията; 

събирани от организациите за 

документи за обстоятелствата, 

групи. 

разпоредбите на двата 

му права и  Закона за 

търговията с оптични дискове, 

право и сродните му 

затруднява достъпа на 

съответния статус и т.н. 

довеждане до минимално 

готовност за въвеждане 

изпълняват на хартия или в 

Изпълнителят трябва да се 

областта на електронното 

съвместимост и информационна 

документи на хартиен 
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• Наредба за регистрите на

• Наредба за изискванията

• Базисен модел на 

Министерския съвет на

• Стратегия за развитие на

приета с Решение 163 на

• Инструкция за критериите

регистрите на информационните

• Закон за авторското право

• Закон за административното

дискове, матрици и други

сродните му права. 

Посочените нормативни актове

са изчерпателни. Изпълнителят

нормативната уредба и подзаконовите

посочените по-горе, имащи

настоящата обществена поръчка

 

7 ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

При проектирането и реализацията

регистрите и управление на процесите

права и административното

дискове, матрици и други носители

му права и информационната

административни услуги на

функционалности: 

 

7.1 Инфраструктура за предоставяне

Създаването на инфраструктура

за ЕАУ и подсистема за обработка

автоматизиране на извършването

проект чрез инфраструктурата

авторското право и сродните

производството и търговията

съдържащи обекти на авторското

специализираните модули за

ЗАПСП и ЗАРПТОДМДНСОАПСП

специализиранта информационна

че да позволява връзка и с други

с цел автоматизиране на административните

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

регистрите на информационните обекти и на електронните

изискванията към единната среда за обмен на електронни

на комплексно административно обслужване

съвет на 19.06.2013;  

витие на електронно управление в Република България

 163 на Министерския съвет от 2014 г.; 

критериите и правилата за прилагането им при

информационните обекти и електронните услуги; 

авторското право и сродните му права; 

административното регулиране на производството и търговията

и други носители, съдържащи обекти на авторското

актове и документи в областта на електронното

Изпълнителят трябва да се съобрази  и с всички

подзаконовите актове за нейното прилагане изисквания

имащи отношение към реализирането на

поръчка и поставените цели. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

реализацията на специализираните модули

управление на процесите в областта на авторското право

министративното регулиране на производството и търговията

други носители, съдържащи обекти на авторското право

информационната инфраструктура за предоставяне

услуги на МК трябва да се заложат като минимум

за предоставяне на електронни услуги в МК

инфраструктура за предоставяне на електронните услуги

за обработка на ЕАУ) има за цел осигуряване

извършването на административни услуги от МК

структурата за ЕАУ ще се предоставят 14 ЕАУ

сродните му права и административното

търговията с оптични дискове, матрици и други

авторското право и сродните му права, в

модули за водене на регистри и управление на процеси

ЗАРПТОДМДНСОАПСП. Интеграцията на инфраструктурата

информационна система трябва да бъде проектирана и

и с други специализирани системи, които ще се

на административните процеси и в други
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електронните услуги; 

електронни документи; 

обслужване, приет от 

Република България 2014 – 2020, 

им при вписвания в 

и търговията с оптични 

на авторското право и 

електронното управление не 

всички произтичащи от 

прилагане изисквания, извън 

а дейностите по 

модули за водене на 

право и сродните му 

търговията с оптични 

авторското право и сродните 

предоставяне на електронни 

като минимум следните 

в МК 

услуги на МК (портал 

осигуряване на механизъм за 

от МК. В настоящия 

ЕАУ в областта на 

административното регулиране на 

и други носители, 

ва, в интеграция със 

на процеси съгласно 

инфраструктурата за ЕАУ към 

проектирана и изградена така, 

ще се внедряват в МК 

други дирекции и да 
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осигурява добавяне на електронни

предоставяне на електронните

Порталът за ЕАУ на МК трябва

уредба по отношение на уеб

административни услуги от администрациите

Разработените електронни услуги

на МК и Единния портал

www.egov.bg. 

 

7.1.1 Информационна част

7.1.1.1 Съдържание на информационната

В публично достъпната информационна

достъпен начин трябва да бъдат

на МК, които се предоставят по

Порталът трябва да осигурява

/бланки/ в PDF, Word, Excel 

услуги. 

Порталът трябва да съдържа

свързани с електронното заявяване

Порталът трябва да съдържа

настройки и други условия, 

административна услуга по

версия на уеб браузър, описание

са необходими такива, вид и съдържание

 

За всяка предоставяна услуга

ясен начин описание на: 

• Общо описание на услугата

• Нормативни изисквания

• Описание на вътрешния

• Дължими такси и начина

• Описание на необходимите

• Друга релевантна информация

електронен път. 

Потребителите трябва предварително

изисквания за успешното заявяване

към попълването на електронните

 

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

електронни услуги с минимални промени в инфраструктурата

ктронните услуги. 

МК трябва да отговаря на всички изисквания на

на уеб базираните интерфейси за предоставяне

услуги от администрациите. 

електронни услуги трябва да бъдат достъпни чрез интернет

портал за достъп до електронните административни

част на инфраструктурата 

информационната част 

информационна част на портала за ЕАУ на МК

да бъдат оповестени и представени административните

предоставят по електронен път.  

осигурява възможност за изтегляне на актуални

Word, Excel и др., като допълнение на предоставяните

съдържа секция с информация за контакти с МК

електронното заявяване на услугите. 

съдържа секция описваща всички необходими

условия, които потребителят трябва да знае, за да

услуга по електронен път, например – препоръчителни

описание на специфичните настройки на браузъра

вид и съдържание на електронния подпис и т.н.

услуга трябва да се изгради информационна секция

на услугата; 

изисквания регламентиращи предоставянето на услугата

вътрешния ход на изпълнение на услугата; 

начина на тяхното заплащане; 

необходимите документи за подаване на заявлението

информация необходима за успешното заявяване

предварително да бъдат информирани за всички

успешното заявяване на административната услуга преди

електронните форми. 
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в инфраструктурата за 

изисквания на нормативната 

предоставяне на електронни 

чрез интернет страницата 

административни услуги 

на МК по разбираем и 

административните услуги 

актуални формуляри 

предоставяните електронни 

контакти с МК по въпроси, 

необходими технологични 

за да може да заяви 

препоръчителни видове и 

браузъра в случай, че 

и т.н. 

информационна секция даваща по 

услугата; 

заявлението; 

заявяване на услугата по 

за всички специфични 

услуга преди да пристъпят 
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7.1.1.2 Управление на съдържанието

Порталът трябва да разполага

съдържанието, чрез която оторизирани

портала - да могат да въвеждат

• Информацията за услугите

o Общото описание

o Нормативните изисквания

o Описанието на

o Дължимите такси

o Описанието на

електронен път

o Друга релевантна
услугата по електронен

• Актуалните формуляри

• Информацията за контакт

• Информацията за необходимите

успешното заявяване на

Системата за управление 

функционалност за администриране

Потребителите с право на промяна

трябва достъпват функционалността

административния интефейс

идентифицират с потребителско

 

7.1.2 Заявяване на електронна

Потребителите трябва да 

предварителна идентификация

При заявяване без предварителна

свободен, неограничен и 

получателите.  

При предварителна идентификация

персонализирано съдържание

статус на услугите), както и

информацията по заявленията

 

Потребителят трябва да има

документ чрез използването

съответства на създадената

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

съдържанието 

разполага с административна част - система за

която оторизирани потребители - администратори

въвеждат и управляват по подходящ и интуитивен

услугите: 

описание на услугата; 

Нормативните изисквания регламентиращи предоставянето

Описанието на вътрешния ход на изпълнение на услугата

Дължимите такси и начина на тяхното заплащане; 

Описанието на необходимите документи за подаване на

електронен път; 

релевантна информация необходима за успешното

по електронен път. 

формуляри /бланки/ в PDF, Word, Excel и др. 

контакт с МК; 

необходимите технологични настройки и други

заявяване на ЕАУ. 

управление на съдържанието трябва да бъде част

администриране на инфраструктурата за ЕАУ на МК

на промяна на съдържанието /администраторите

функционалността за управление на съдържанието

интефейс на инфраструктурата за ЕАУ на

потребителско име и парола. 

електронна услуга 

да имат възможност да заявят електронни

идентификация или с предварителна идентификация. 

предварителна идентификация достъпът до електронната

неограничен и необусловен от изисквания за идентификация

идентификация на потребителя на услугата се предоставя

съдържание (профил на потребителя със заявени от

както и възможност за автоматизирано попълване

заявленията за услуги на база на профила на потребителя

да има функционална възможност за създаване

използването на електронна форма. Електронната форма

създадената в рамките на дейностите по анализ и
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система за управление на 

администратори на системата/ 

интуитивен начин: 

предоставянето на услугата; 

услугата; 

подаване на заявлението по 

успешното заявяване на 

и други условия за 

бъде част от общата 

на МК. 

администраторите на системата/ 

съдържанието през 

на МК като се 

електронни услуги без 

електронната услуга е 

идентификация на 

предоставя достъп до 

заявени от него услуги и 

попълване на част от 

потребителя. 

създаване на електронен 

Електронната форма следва да 

анализ и спецификация, 
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описваща процеса и документите

услуга и създадените дефиниция

за целите на Регистрите за информационна

данни за заявителя, в това число

Потребителят на услугата 

заявлението в диалогов режим

сървъра на МК и потребителя

формата от всички потребители

преминаване през няколко страници

страниците и за обичайно необходимото

всеки етап от попълването

помощна информация относно

Разработения продукт трябва

установяване на грешки при

въвеждане), преди получателят

информационните обекти да

правила, описани в рамките на

съобщение за грешка, в което

въвеждане, трябва да са ясно

заявлението. 

 

В случай на установено попълване

заявлението, порталът трябва

информация, да посочи типа

за последващи лесни корекции

Разработеният портал трябва

прикачване към заявленията

определен в чл. 65 от Наредбата

Графичният интерфейс, осигуряващ

отговаря на следните изисквания

• Текстовото описание на

на съдържанието на тези

• Разположението на полетата

общоприетите принципи

• Полетата от електронните

едно от друго;  

• Всяко обособено поле

алтернативно текстово описание

• Във всяко поле на електронната

въвеждане на пълна и вярна

Електронната форма обслужва
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административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
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документите по изпълнение на електронната административна

дефиниция на обектите по електронната административна

за информационна съвместимост, като задължително

това число и адрес на електронната му поща.  

услугата трябва да може да попълни електронната

диалогов режим. Продължителността на сесията, поддържана

потребителя, трябва да гарантира възможността за

потребители на електронната услуга. Когато формата

няколко страници, потребителят трябва да е информиран

обичайно необходимото време за попълването на всяка

попълването на формата в същата графична зона да

относно попълването й. 

трябва да предоставя ефективни технически

грешки при въвеждане на информацията (съдържание

получателят на услугата да подаде заявлението

обекти да се прави валидация на попълнените

рамките на дейностите по анализ и спецификация

в което се специфицира типа на грешката

ясно обозначени в помощната част на електронната

установено попълване на невалидни данни в електронната

трябва да индикира в кое поле от формата

типа на грешката и да предостави възможност

корекции на попълнената информация. 

трябва да предоставя на потребителите и

заявленията на документи с неструктурирано съдържание

Наредбата за електронните административни услуги

осигуряващ въвеждане на данни в електронни форми

изисквания за достъпност:  

описание на полетата на електронните формуляри точно

на тези полета;  

на полетата на електронните формуляри да

принципи и да не допуска никаква двусмисленост; 

електронните форми от един и същ характер да са ясно

поле на електронната форма да има специфично

текстово описание;  

на електронната форма да има място, което да

пълна и вярна информация. 

обслужва подаване на заявки за ЕАУ на български език
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електронната административна 

административна услуга 

задължително съдържа 

електронната форма на 

есията поддържана между 

възможността за попълване на 

Когато формата изисква 

информиран за броя на 

на всяка от тях. На 

зона да се предоставя 

технически средства за 

съдържание и правила за 

заявлението. За всеки от 

попълнените данни съгласно 

спецификация, придружена със 

грешката. Правилата за 

електронната форма на 

електронната форма на 

формата е невалидната 

възможност на потребителя 

потребителите и възможност за 

съдържание във формат, 

административни услуги. 

електронни форми, трябва да 

формуляри точно да съответства 

формуляри да съответства на 

двусмисленост;  

да са ясно разграничими 

специфично заглавие и 

което да е достатъчно за 

български език. 
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Функционалността трябва да

станция на заявителя на междинни

попълнените данни, препоръчително

портала, за да осигури на потребителя

продължи на по-късен етап. XML 

електронния документ в регистрите

След попълване на електронната

екран за преглед на коректността

електронния подпис и заявена

валидационни процедури грешки

видим начин на този екран. 

След окончателния преглед

електронен документ в XML 

работи с електронни подписи

съобщенията доставчици на

квалифициран електронен подпис

портала трябва да може да

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari 

(MS Windows, Linux, Mac OS 

След подписване от потребителя

подаде за по нататъшна обработка

След подаване на електронното

необходими автоматизирани

съответните стандартни електронни

“Получаването се потвърждава

издаде входящ номер на заявлението

съобщението за потвърждение

Системата трябва да осигури

документи в отговор на подаването

както и като част от

идентифицираните потребители

При потвърждаване на получаването

подаде за по нататъшна обработка

служителите на МК и става

админстративна проверка на инфраструктурата

 

7.1.3 Заплащане на електронна

След потвърждаване на получаването

заплащане на таксата по 

заплащането от заявителя, както

• заплащане чрез използване

еквивалентни в съответствие

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

трябва да осигурява възможност за съхранение

междинни версии на създавания електронен документ

препоръчително в XML формат и последващото

на потребителя възможност да прекъсне работата

етап. XML форматът трябва да отговаря на вписания

регистрите за оперативна съвместимост. 

електронната форма на потребителя трябва да бъде

коректността на всички попълнени данни преди да

и заявена услугата. При установени от автоматизираните

процедури грешки, те също трябва да бъдат оповестени

 

преглед на заявлението потребителят подписва

 XML формат със своя електронен подпис. Порталът

подписи на всички регистрирани от Комисията за

доставчици на удостоверителни услуги, издаващи удостоверения

електронен подпис. Функционалността за електронно

може да работи с всички широко използвани браузъри

zilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari и др.) и операционни

(MS Windows, Linux, Mac OS и др.). 

потребителя електронно подписаното заявление

обработка на подсистемата за обработка на ЕАУ

електронното заявление подсистемата трябва да 

автоматизирани проверки предвидени в чл. 48 от НЕАУ

електронни документи “Получаването не се потвърждава

ждава”. При потвърждаване на получаването

на заявлението и той да се изпрати на заявителя

потвърждение на получаването. 

осигури възможност за изпращане на тези и други

подаването на заявлението на електронния адрес

от персонализираното съдържание за

потребители. 

получаването, електронно подписаното заявление

нататъшна обработка на подсистемата за обработка

и става достъпно чрез вътрешната функционалност

проверка на инфраструктурата за ЕАУ. 

електронна услуга  

получаването системата трябва да предоставя

по платените електронни услуги или удостоверяване

заявителя, както следва: 

използване на услугите на платежните оператори като

съответствие с техните спецификации за използване
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съхранение на работната 

електронен документ с текущо 

последващото му зареждане в 

прекъсне работата си и да 

на вписания формат на 

да бъде предоставен 

преди да бъде положен 

от автоматизираните 

оповестени по подходящ и 

подписва съответстващия 

подпис. Порталът трябва да 

Комисията за регулиране на 

издаващи удостоверения за 

електронно подписване на 

използвани браузъри (Internet 

операционни системи 

заявление трябва да се 

на ЕАУ. 

трябва да извърши всички 

от НЕАУ и да издаде 

не се потвърждава” или 

получаването трябва да се 

заявителя като част от 

тези и други електронни 

електронния адрес на заявителя, 

за предварително 

заявление трябва да се 

обработка на ЕАУ и на 

функционалност за 

предоставя възможност за 

или удостоверяване на 

оператори като ePay.bg и др. 

използване на услугите им; 
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• удостоверяване на заплащането

за заплатена по банков път

 

7.1.4 Текуща информация за

Чрез входящия номер на заявлението

идентификатор и електронния

част от персонализираното

потребители, потребителите трябва

• Достъп до подаденото искане

съгласно вписания в РИО

000089); 

• Достъп до статуса на заявената

услуга или процедура“ (

• Подаване на допълнителни

в рамките на административната

същество. 

Освен това при настъпване на

като установени нередности

допълнителни документи по

документи, отказ от предоставяне

изпълнение на услугата и др

документ на посочения в 

персонализираното съдържание

При наличие на техническа възможност

статус на изпълнение на услу

потребители, които са заявили

 

7.1.5 Проверка на електронен

Като част от функционалността

документи, разработената функцион

на електронния подпис по смисъла

• проверка на период на валидност

• проверка на вида на

реквизити;  

• проверка на наличието

удостоверението представителна

издадено с такива реквизити

• проверка на валидността

удостоверения (CRL), съхраняван

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

на заплащането чрез прикачване на сканирано платежно

банков път такса. 

информация за преписка и статус на изпълнение на услуг

на заявлението за преодставяне на услугата, уникален

електронния си подпис за неидентифицираните потребители

персонализираното съдържание за предварително идентифицираните

телите трябва да имат възможност за: 

подаденото искане и издадените документи в рамките на

вписания в РИО сегмент „Достъп до преписка през интернет

статуса на заявената услуга съгласно вписания в РИО сегмент

процедура“ (УРИ 0009-000067); 

допълнителни документи по услуга при поискване от служители

административната проверка или изпълнението

настъпване на определени събития в хода на изпълнение

нередности и непълноти в заявлението за услугата

документи по услугата от заявителя, получаване на

предоставяне на услуга поради различни причини

услугата и др., заявителят трябва да бъде уведомяван

посочения в заявлението адрес на електронна поща

съдържание за предварително идентифицираните потребители

техническа възможност, функционалността за преглед

на услугата трябва да работи и да може да бъде

заявили съответната услуга на гише. 

електронен подпис 

функционалността по подписване и приемане на подписаните

разработената функционалност трябва да осигури проверка

по смисъла на следното: 

период на валидност, вписан в удостоверението;  

вида на удостоверението и наличието на предвидените

чието на автор и титуляр на електронното изявление

представителна власт на автора, когато удостоверението

реквизити;  

валидността на удостоверението в списъка на

, съхраняван от доставчика на удостоверителни
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сканирано платежно нареждане 

услуга 

уникален персонален 

неидентифицираните потребители и като 

предварително идентифицираните 

рамките на заявената услуга 

през интернет“ (УРИ 0009-

РИО сегмент „Статус на 

поискване от служители на МК 

изпълнението на услугата по 

изпълнение на услугата 

услугата, искане за 

получаване на допълнителни 

различни причини, успешно 

уведомяван със съответен 

поща, както и чрез 

идентифицираните потребители. 

преглед на преписка и 

бъде използвана и от 

подписаните форми и 

проверка на валидността 

предвидените в закона 

изявление и вписаната в 

когато удостоверението е 

списъка на прекратените 

удостоверителни услуги. 
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7.1.6 Подсистема за обработка

7.1.6.1 Формална проверка на

След получаване на електронното

необходими автоматизирани

съответните стандартни електронни

“Получаването се потвърждава

издаде входящ номер на заявлението

съобщението за потвърждение

При потвърждаване на получаването

приложени към него документи

подсистемата за обработка на

вътрешната функционалност

 

7.1.6.2 Формална проверка и

Подсистемата за обработка на

на МК, трябва да предоставя функции

• Създаване на преписка

деловодната система на

• Регистриране на документи

предоставяне на услугата

• Функционалност за адм

МК; 

• Трансформиране на преминалите

обекти, обработвани 

управление на процеси

административното регулиране

матрици и други носители

права; 

• Издаване на следните електронни

o “Указания за отстраняване

o "Отказ за разглеждане

o “Отказ за издаване

• Приемане на други електронни

изпълнение на услугата

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

обработка на ЕАУ 

проверка на постъпили заявления 

електронното заявление подсистемата трябва да

автоматизирани проверки предвидени в чл. 48 от НЕАУ

електронни документи “Получаването не се потвърждава

потвърждава”. При потвърждаване на получаването

на заявлението и той да се изпрати на заявителя

потвърждение на получаването. 

получаването, електронно подписаното заявление

документи трябва да се подаде за по нататъшна

обработка на ЕАУ и на служителите на МК и става

функционалност за админстративна проверка и обработка на

проверка и обработка на постъпили заявления 

обработка на ЕАУ, част от инфраструктурата за предоставяне

предоставя функции за: 

преписка по заявка за предоставяне на ЕАУ

система на МК; 

документи по преписката за ЕАУ – получени и издадени

услугата; 

за административна проверка на заявка за ЕАУ

на преминалите административна проверка заявки

обработвани в специализираната система за водене

процеси в областта на авторското право и сродните

административното регулиране на производството и търговията с

носители, съдържащи обекти на авторското право

следните електронни документи: 

за отстраняване на нередности”; 

разглеждане на искането по същество"; 

издаване на индивидуален административен акт

други електронни документи, които е възможно да се

услугата; 
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трябва да извърши всички 

от НЕАУ и да издаде 

не се потвърждава” или 

получаването трябва да се 

заявителя като част от 

заявление и всички 

нататъшна обработка на 

става достъпно чрез 

обработка на ЕАУ. 

предоставяне на ЕАУ 

ЕАУ, интегрирано с 

получени и издадени в хода на 

ЕАУ от служители на 

проверка заявки за ЕАУ в 

водене на регистри и 

сродните му права и 

търговията с оптични дискове, 

авторското право и сродните му 

административен акт" и др. 

да се подават в хода на 
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• Издаване на индивидуални

документи за услугите

със специализираната система

областта на авторското

на производството и търговията

съдържащи обекти на авторското

• Издаване на други електронни

предназначени за получате

• Изпращане на електронни

на електронна поща

съдържание за предварително

• Осигуряване на достъп

• Осигуряване на достъп

• Автентикация на вътрешни

потребителско име и парола

 

Посистемата трябва да бъде

регистри и управление на процеси

и административното регулиране

матрици и други носители, съдържащи

и деловодната система на МК

 

7.2 Специализирани информационни
регистрите и процесите

Специализираните информационни

управление на процесите в Министерство

право и сродните му права и

и търговията с оптични дискове

авторското право и сродните

анализ на процесите по предоставяне

спецификация, при спазване на

Специализираните модули 

отношение на обектите, които

ведомствената система СУАП

система, трябва да се разработят

съществуващите модули, да имат

идентификация на потребителите

комбинирани справки, обхващаши

Окончателната версия на специализиранта

настоящия проект, трябва да

по смисъл на ЗЕУ и подзаконовите

отговаря на всички изисквания

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

индивидуални административни актове под формата

услугите, предвидени за предоставяне по електронен

специализираната система за водене на регистри и управление

авторското право и сродните му права и административното

производството и търговията с оптични дискове, матрици и

обекти на авторското право и сродните му права; 

други електронни документи в хода на предоставяне

получателя на ЕАУ, интегрирано със специализираната

електронни документи на посочения от заявителя на

поща и предоставянето им като част от персонализираното

предварително идентифицираните потребители; 

достъп до официалния раздел на преписка през портала

достъп до статус на преписка през портала; 

на вътрешни потребители /служители на МК

име и парола. 

бъде интегрирана със специализираната система

на процеси в областта на авторското право и сродните

регулиране на производството и търговията с оптични

носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните

на МК. 

информационни модули, осигуряващи воденето
процесите в МК 

информационни модули, осигуряващи воденето 

процесите в Министерство на културата, съгласно Закона

права и Закона за административно регулиране на

оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи

сродните му права се разработват в съответствие

по предоставяне на услугите и разработената

спазване на предложената от Изпълнителя методология

модули за водене на регистри и управление

обектите които не са включени в текущата версия

СУАП, част от цялостната специализирана

разработят при спазване на изискването за

модули да имат единнен потребителски интерфейс и

потребителите, единна база данни, обща система от

обхващаши всички обекти. 

на специализиранта информационна система

трябва да представлява административна информационна

подзаконовите актове за неговото прилагане. Сис

изисквания на нормативната уредба в областта 
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формата на електронни 

електронен път, интегрирано 

управление на процеси в 

министративното регулиране 

матрици и други носители, 

предоставяне на ЕАУ, 

специализираната система; 

заявителя на услугата адрес 

от персонализираното 

през портала; 

на МК/ базирана на 

система за водене на 

право и сродните му права 

търговията с оптични дискове, 

право и сродните му права 

воденето на 

воденето на регистрите и 

Закона за авторското 

регулиране на производството 

съдържащи обекти на 

съответствие с извършения 

разработената на негова база 

методология.  

управление на процеси по 

версия на вътрешно-

специализирана информационна 

изискването за единство със 

интерфейс и обща система за 

система от номенклатури и 

система, резултат от 

информационна система 

Системата трябва да 

областта на електронното 
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управление и в частност на Наредбата

документи на хартиен носител

Системата трябва да осигури

• Поддръжка на официалните

съгласно ЗАПСП и ЗАРПТОДМДНСОАПСП

• Функционалност за обработка

получените по електронен

• Функционалност за получава

посредством интеграцията

• Поддръжка на преписки

• Функционалност за обработка

на авторското право и

производството и търговията

съдържащи обекти на авторското

• Функционалност за извършване

официалните регистри

ЗАРПТОДМДНСОАПСП

• Функционалност за съхранение

различен формат – Word, Excel, 

• Предоставяне на статус

услугите посредством интеграция

• Функционалност за изготвяне

административните услуги

административното регулиране

матрици и други носители

права; 

• Функционалност за 

административни актове

електронни подписи на

съобщенията доставчици

квалифициран електронен

• Предоставяне на издадените

документи с електронен

посредством интеграция

• Функционалност за извършване

обектите съгласно ЗАПСП

• Интеграция към модули

ЗАРПТОДМДНСОАПСП

• Възможност за оптимизирано

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

частност на Наредбата за вътрешния оборот на електронни

носител в администрациите (НВОЕДДХНА). 

осигури: 

официалните регистри на МК (с история на вписванията

и ЗАРПТОДМДНСОАПСП; 

за обработка на заявления за административни

електронен път; 

за получаване на заявления за електронни административни

интеграцията с инфраструктурата за ЕАУ на МК; 

преписки по услугите; 

за обработка на преписки по административните

право и сродните му права и административното

и търговията с оптични дискове, матрици и

обекти на авторското право и сродните му права; 

за извършване на вписвания, промени и

гистри на МК за обектите съгласно

ЗАРПТОДМДНСОАПСП; 

за съхранение и изобразяванете на документи

Word, Excel, сканирани документи във формат pdf 

статус по преписките и информиране за него на

посредством интеграция с инфраструктурата за ЕАУ на МК

за изготвяне на индивидуални административни

административните услуги в областта на авторското право и сродните

о регулиране на производството и търговията с

носители, съдържащи обекти на авторското право

за електронно подписване на издадените

актове и други документи, като системата трябва

подписи на всички регистрирани от Комисията за

доставчици на удостоверителни услуги, издаващи

електронен подпис; 

издадените индивидуални административни

електронен подпис на заявилите услугите по

интеграция с инфраструктурата за ЕАУ на МК; 

за извършване на проверки по официалните регистри

ЗАПСП и ЗАРПТОДМДНСОАПСП; 

модули за следене на извършени нарушения

ЗАРПТОДМДНСОАПСП; 

оптимизирано търсене, включително при голяма база
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електронни документи и 

вписванията) за обектите 

административни услуги извън 

административни услуги 

административните услуги в областта 

административното регулиране на 

матрици и други носители, 

промени и заличавания по 

съгласно ЗАПСП и 

документи и файлове в 

формат pdf и други; 

него на заявителите на 

на МК; 

административни актове по 

и сродните му права и 

търговията с оптични дискове, 

авторското право и сродните му 

издадените индивидуални 

системата трябва да работи с 

Комисията за регулиране на 

издаващи удостоверения за 

министративни актове и други 

услугите по електронен път 

официалните регистри на МК за 

нарушения по ЗАПСП и 

голяма база данни; 
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• Потребителска функционалност

МК и други административни

• Резултатите от всички търсения

да се експортират във файл

да се изтегля и записва

• Поддръжка и управление

инспектори, администратори

• Функционалност за администриране

възстановяване на данните

• Системата трябва да позволява

потребители. 

 

Основната цел на специализираната

процесите на изпълнение

административни услуги на МК

административното регулиране

матрици и други носители, 

права, описани в раздел 5. „Административни

Изградената система трябва

информация от модулите за

авторски права и сродни права

АПСП и Правен отдел на МК

Допълнителни цели на системата

администрацията на МК и

подобряване на дейността по

 

8 НЕФУНКЦИОНАЛНИ

8.1 Изисквания към потреб

Специализираната информационна

електронни административни

изисквания към потребителския

• Потребителският интерфейс

потребителите трябва

Internet Explorer 9 или

Opera, Google Chrome и

• Уеб страниците трябва

• Потребителският интерфейс

• Елементите на потребителския

предоставяни съобразно

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

функционалност за изготвяне на справки и статистики

административни органи; 

всички търсения и справки, реализирани в системата

във файл (.html, .xls, .csv). Така генерираният файл

записва; 

управление на потребители (служители по предоставяне

администратори на МК и др.); 

за администриране и настройка на системата

на данните й; 

трябва да позволява едновременно работа в реално

специализираната информационна система на МК е

изпълнение на заявените по електронен път 

услуги на МК в областта на авторското право и сродните

регулиране на производството и търговията с оптични

носители, съдържащи обекти на авторското право

 5. „Административни услуги за реализация по електронен

трябва да си взаимодейства и да предоставя

модулите за обслужване на дейностите по проверка за

сродни права, с всички произтичащи от това действия

на МК. 

системата са предоставяне на средства за следене

МК и вземане на управленски решения за ефективността

дейността по обслужване на граждани и бизнеса. 

НЕФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

потребителския интерфейс 

информационна система и инфраструктурата за 

административни услуги на МК трябва да отговарят

потребителския интерфейс: 

интерфейс трябва да бъде изцяло уеб базиран и

трябва да да имат нужда единствено от стандартен

или по-висока версия или актуалните версии на

Opera, Google Chrome и Safari; 

трябва да използват съвременните стандарти HTML 5 

интерфейс трябва да бъде интуитивен и удобен за

потребителския интерфейс (опции, менюта и др.) 

съобразно ролята и правата на текущия потребител;
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статистики за нуждите на 

системата, трябва да могат 

генерираният файл трябва да може 

предоставяне на услугите, 

системата, архивиране и 

реално време за над 25  

МК е да автоматизира 

път или на гише 

и сродните му права и 

търговията с оптични дискове, 

право и сродните му 

реализация по електронен път“. 

предоставя и получава 

проверка за нарушения на 

действия в Дирекция 

следене на процесите в 

за ефективността и 

инфраструктурата за предоставяне на 

отговарят на следните 

базиран и за работа с него 

стандартен уеб браузър 

версии на Mozilla Firefox, 

 HTML 5 и CSS 3; 

удобен за работа; 

и др.) трябва да бъдат 

потребител; 
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• Потребителският интерфейс

във всеки един момент

• Потребителският интерфейс

данни; 

• Потребителският интерфейс

• Полетата за въвеждане

дължината на вертикалния

• Трябва да са позволени

където данните са подобни

• Потребителският интерфейс

необратими действия;

• Потребителският интерфейс

съобразно текущо изпълняваната

• Използваният език трябва

фрази с ясен и общоприет

• В съдържанието и средствата

терминология; 

• Езикът на потребителския

Потребителският интерфейс

изисквания към уеб базираните

Разработеният от Изпълнителя

инфраструктурата за ЕАУ на

на сайта на МК, а този на специализираната

интегриран с визията на съществуващата

Проектът на потребителския

на системата в Дейност 3 и трябва

 

8.2 Изисквания към сигурността

Специализираната информационна

електронни административни

и надеждни системи, като отговарят

• Порталът за ЕАУ трябва

между браузъра на потребителя

• Порталът за ЕАУ трябва

заявените услуги от потребителите

• Порталът за ЕАУ трябва

(напр. SQL Injection, Cross

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

интерфейс трябва да притежава ясни средства за

момент да дават информация за текущото положение

интерфейс трябва да е оптимизиран за ускорено

интерфейс трябва да групира логически свързаните

въвеждане трябва да са оптимално подредени с цел

вертикалния скрол; 

позволени функциите copy/paste на обектите, особено

подобни; 

интерфейс трябва да изисква задължително потвърждаване

 

интерфейс трябва да осигурява контекстно

изпълняваната операция; 

език трябва да е граматически коректен, като се използват

общоприет смисъл; 

и средствата за навигация трябва да се използва

потребителския интерфейс трябва да е български. 

интерфейс трябва да отговаря и на всички нормативно

базираните интерфейси на администрациите. 

Изпълнителя дизайн на потребителския 

ЕАУ на МК (портала за ЕАУ) трябва да отговаря

на специализираната информационна система

съществуващата система СУАП.  

потребителския интерфейс се изработва по време на етапа

и трябва да бъде съгласуван с Възложителя. 

сигурността 

информационна система и инфраструктурата за 

административни услуги на МК трябва да бъдат реализирани

като отговарят на следните минимални изисквания

трябва да използва защитен HTTPS канал за предаване

на потребителя и приложния сървър на порталното

трябва да осигури защита на достъпа до преписките

от потребителите; 

трябва да притежава механизми за защита от уеб

. SQL Injection, Cross-site scripting и др.); 
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средства за навигация, които 

положение; 

ускорено въвеждане на 

свързаните данни; 

подредени с цел ограничаване 

особено в тези обекти, 

задължително потвърждаване при 

контекстно-зависима помощ 

като се използват думи и 

използва унифицирана 

нормативно определени 

потребителския интерфейс на 

отговаря на общата визия 

система трябва да бъде 

етапа на проектиране 

 

инфраструктурата за предоставяне на 

реализирани като сигурни 

зисквания за сигурност: 

за предаване на данните 

порталното приложение; 

преписките и статуса на 

от уеб базирани атаки 
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• Порталът за ЕАУ трябва

претоварване; 

• Инфраструктурата за 

еквивалентен) за комуникация

МК; 

• Инфраструктурата за ЕАУ

реализират механизъм

роли и права; 

• Всички пароли за достъп

• Инфраструктурата за ЕАУ

осигурят цялостност 

(въвеждане или актуализиране

момент); 

• Инфраструктурата за ЕАУ

предоставят елементите

съобразно ролята и правата

• Инфраструктурата за ЕАУ

ограничат достъпа и на

текущия потребител; 

• Инфраструктурата за ЕАУ

реализират механизми

действията на потребителите

данни; 

• Инфраструктурата за ЕАУ

поддържат функции по

recovery). Копирането на

нормалното функциониране

• Инфраструктурата за ЕАУ

изпълняват изискванията

оперативна съвместимост

• Инфраструктурата за ЕАУ

изградени така, че да гаран

• Инфраструктурата за ЕАУ

изградени така, че да

клиентските компютри

• Клиентските сесии трябва

(time out). 

 

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

ЕАУ трябва да притежава механизми за защита

ктурата за ЕАУ трябва да използва защитен канал

комуникация със специализираната информационна

Инфраструктурата за ЕАУ и специализираната информационна система

механизъм за автентикация и авторизация на потребителите

достъп трябва да бъдат съхранявани в криптиран

Инфраструктурата за ЕАУ и специализираната информационна система

цялостност на данните при многопотребителски режим

актуализиране на информация от много потребители

Инфраструктурата за ЕАУ и специализираната информационна система

елементите на потребителския интерфейс (опции

и правата на текущия потребител; 

Инфраструктурата за ЕАУ и специализираната информационна система

достъпа и на функционално ниво взависимост от ролята

 

Инфраструктурата за ЕАУ и специализираната информационна система

механизми за регистриране и съхраняване на служебна

потребителите, относно въвеждането, промяната и/или

Инфраструктурата за ЕАУ и специализираната информационна система

функции по резервно копиране и възстановяване на данните

Копирането на данните трябва да се извършва без това

функциониране на системата; 

Инфраструктурата за ЕАУ и специализираната информационна система

изискванията на чл. 39 от Наредбата за общите

съвместимост и информационна сигурност; 

Инфраструктурата за ЕАУ и специализираната информационна система

че да гарантират спазването на Закона за защита на

Инфраструктурата за ЕАУ и специализираната информационна система

че да няма поверителна информация, която

компютри, web страници и съобщения за грешки; 

сесии трябва да се унищожават след предварително дефинирано
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защита от умишлено 

защитен канал (HTTPS или 

информационна система на 

информационна система трябва да 

потребителите базиран на 

криптиран вид; 

информационна система трябва да 

многопотребителски режим на работа 

потребители в един и същ 

информационна система трябва да 

опции, менюта и др.) 

информационна система трябва да 

от ролята и правата на 

ационна система трябва да 

служебна информация за 

промяната и/или изтриването на 

информационна система трябва да 

на данните (backup and 

това да се отразява на 

ормационна система трябва да 

общите изисквания за 

информационна система трябва да са 

защита на личните данни; 

информационна система трябва да са 

която да се пази на 

предварително дефинирано време 
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8.3 Изисквания към производителността

Производителността на инфраструктурата

система на МК трябва да позволява

очаквания на потребителя. Изчакването

на данни не трябва да надвишава

проста справка не трябва да надвишава

Специализираната информационна

на поне 25 потребителя при

100. 

 

9 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
ПЛАТФОРМА 

9.1 Архитектура 

Софтуерните компоненти 

информационна система на

базирани системи. За работа

единствено със стандартен уеб

актуална версия на Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera 

 

Участникът трябва да предложи

посочените по-горе функционални

стандартите за изгражданена

Архитектурата на системите

Системите трябва да бъдат

модификация, допълване на

нарушава текущата функционалност

останалите модули. 

Двете системи /инфраструктура

трябва да бъдат интегрирани

реализира по платформено независим

В допълнение, системите трябва

системи на МК заложени в проекта

водене на регистрите за контрол

сродните му права и лицензирането

производителите на матрици

система на МК/  и със системите

 

От технологична гледна точка

минимум следните компоненти

• Уеб и приложен сървър

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

производителността 

инфраструктурата за ЕАУ и специализираната

да позволява нормална работа с тях съобразно

потребителя. Изчакването за зареждане на дадена уеб страница

надвишава 5 секунди. Изчакването за зареждане

трябва да надвишава 10 секунди, а от сложна 30 секунди

информационна система трябва да осигури едновременната

при същите закъснения, а инфраструктурата

КЪМ АРХИТЕКТУРАТА И ТЕХНОЛОГИЧНАТА

компоненти на инфраструктурата за ЕАУ и специализираната

система на МК трябва да бъдат реализирани като две

работа с тях потребителите е необходимо

стандартен уеб браузър – Internet Explorer 9 или по-висока

 Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera или Safari. 

предложи архитектура на системите способна

функционални и нефункционални изисквания и 

изгражданена уеб-базирани системи и избраните от него

системите трябва да бъде модулна, мащабируема

бъдат изградени от функционални модули

допълване на нови модули или пълна подмяна на модули

функционалност и без необходимост от внасяне

инфраструктура за ЕАУ и специализирана информационна

нтегрирани помежду си, като комуникацията между

платформено независим начин чрез използване на web services. 

системите трябва да бъдат интегрирани с вътрешните

заложени в проекта /текущата вътрешно-ведомствена система

контрол върху използването на обекти на авторското

лицензирането на производителите на компактдискове

матрици за производството на компактдискове

системите на електронното правителство. 

гледна точка, архитектурата на системите трябва да

компоненти: 

сървър – 2 бр. 
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специализираната информационна 

съобразно интуитивните 

уеб страница или запис 

зареждане на резултат от 

секунди. 

едновременната работа 

инфраструктурата за ЕАУ на поне 

ТЕХНОЛОГИЧНАТА 

и специализираната 

като две отделни уеб 

необходимо да разполагат 

висока версия или 

способна да изпълни 

 съответстваща на 

от него технологии. 

мащабируема и гъвкава. 

модули, позволяващи 

на модули без да се 

внасяне на изменения в 

информационна система/ 

между тях трябва да се 

 web services.  

вътрешните информационни 

ведомствена система СУАП за 

на авторското право и 

на компактдискове и 

скове и деловодната 

трябва да притежава като 



Проект № 13-31-25/15.05.2014 „Подобряване

въвеждане на електронни административни
“Административен капацитет

• Сървър бази данни – 2 бр

 

Принципна

 

Архитектурата на системите

увеличавана чрез добавяне на

разпределение на натоварването

Приложните сървъри на инфраструктурата

сегментирани в демилитаризирана

В своето техническо предложение

система, уеб и приложен сървър

софтуер за постигане на 

компоненти трябва да са напълно

посочи доказателства за наличие

В предложението си участни

от него архитектура, обосновка

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

2 бр. 

 

Принципна изискуема архитектура на системите

системите трябва да позволява производителността

добавяне на приложни сървъри, настроени да работят

натоварването (load balancing mode). 

на инфраструктурата за ЕАУ на МК е необходимо

демилитаризирана зона (ДМЗ). 

предложение участникът трябва да предложи

приложен сървър, СУБД и в случай, че е необходим

на изискванията към архитектурата. Всички

са напълно съвместими един с друг, като участникът

наличие на такава съвместимост.  

участникът трябва да включи подробно описание

обосновка за избора на предложената архитектура
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системите 

производителността им да бъде 

да работят в режим на 

необходимо да бъдат 

предложи операционна 

необходим, друг стандартен 

Всички предложени 

участникът трябва да 

описание на предлаганата 

архитектура и избраните 
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технологии за реализация, подробно

системите и връзката с външните

предлаганата архитектура и начин

 

9.2 Платформа за разработка

Технологичната и софтуерна

специализираната информационна

общодостъпни и публикувани

Платформата трябва да отговаря

• Поддръжка на: 

o Утвърдени в 

платформа следва

езици за програмиране

o Средства за обектно

o Средства за изграждане

o Средства за изграждане

o Средства за осигуряване
бизнес обектите

o Подсистема за сигурност

o Web services стандарти

• Бързодействие при изпълнение

• Сигурност – изпълнимият

софтуерната среда, в която

го правят уязвим за атаки

Injection и др.; 

• Лесна инсталация – 

извършването на прости

 

В своето техническо предложение

него платформа за разработка

 

9.3 Текущо използвани платформи

Подлежащата на интеграция

дейността по воденето на част

на авторското право и сродните

компактдискове и производителите

МК е изградена с използването

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

реализация, подробно описание на предлагания начин на

с външните системи и обосновка на съответствието

архитектура и начин на реализация със заложените изисквания

разработка 

софтуерна платформа за разработка на инфраструктурата

информационна система на МК следва да бъдат

публикувани отворени стандарти.  

отговаря на следните изисквания: 

Утвърдени в индустрията езици за програмиране

платформа следва да поддържа разработката с утвърдени

програмиране, като напр. Java или еквивалентни

за обектно-ориентирано програмиране; 

за изграждане на уеб базиран потребителски интерфейс

за изграждане на бизнес логика; 

за осигуряване на централизирано съхранение

обектите, използвани от приложенията; 

Подсистема за сигурност базирана на роли и права на потребителите

Web services стандарти за обмен на данни; 

при изпълнение – изпълнимият код не трябва да се 

изпълнимият код трябва да бъде изолиран от

среда в която работи. Трябва да предпазва от програмни

за атаки, например препълването на буфера (buffer overflow), SQL 

 програмният код трябва да може да бъде

прости действия не изискващи специализирани познания

предложение участникът трябва да опише как предложената

отка отговаря на посочените изисквания. 

използвани платформи в МК 

интеграция вътрешно-ведомствената система СУАП

на част от регистрите за контрол върху използването

сродните му права и лицензирането на производителите

производителите на матрици за производството на компактдискове

използването на следните технологии: 
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начин на реализация на 

на съответствието на 

изисквания. 

инфраструктурата за ЕАУ и 

да бъдат базирани на 

програмиране – софтуерната 

утвърдени в индустрията 

еквивалентни; 

потребителски интерфейс; 

съхранение в СУБД на 

на потребителите; 

да се интерпретира; 

изолиран от хардуерната и 

програмни грешки, които 

буфера (buffer overflow), SQL 

бъде инсталиран чрез 

специализирани познания. 

как предложената от 

СУАП отговаряща за 

използването на обекти 

на производителите на 

производството на компактдискове в 
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• Операционна система: CentOS Linux;

• Сървър за приложения

• Технологична платформа

• Сървър за база данни: My SQL 5.

 

9.4 Софтуерни лицензи 

Министерство на културата

операционни системи, уеб и приложни

Във връзка с което, в рамките

достави и инсталира за своя сметка

на всички права и лицензи

нормалното експлоатиране

информационна система според

него като: софтуерни лицензи

и др. 

Всички предложените софтуерни

времето, да бъдат с осигурена

възможност за лицензирано

софтуерни платформи, посочени

Задължително следва да се спазват

• Всички модули на инфраструктурата

система следва да могат

потребителите; 

• Добавянето на нов модул

информационна система

не трябва да изисква нови

• Всички системни софтуери

машини, на които ще бъдат

изискванията на Възложителя

В предложението си Изпълнителят

софтуерни лицензи и как те съответстват

Изпълнителят следва да включи

системни компоненти – бази

преценка на Изпълнителя), детайлно

както и да обясни лицензните

 

9.5 Хардуерно осигуряване

За целите на проекта МК планира

по-долу, като всички необходими

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

система: CentOS Linux; 

приложения: Tomcat 6 Application Server; 

платформа: Java, JSF, HTML, XML, EJB3, Hibernate;

данни: My SQL 5. 

културата не разполага със свободен лицензен

уеб и приложни сървъри и сървъри за бази данни

рамките на настоящата поръчка, Изпълнителят следва

своя сметка и да включи в ценовото си предложение

лицензи за стандартен софтуер, необходими за 

експлоатиране на инфраструктурата за ЕАУ и специализираната

система според предложената архитектура и платформи

лицензи за операционни системи, уеб и приложни

софтуерни лицензи следва да нямат ограничение

осигурена 24 (двадесет и четири) месеца поддръжка

лицензирано използване и интеграция със съществуващите

осочени по-горе.  

се спазват и следните изисквания при лицензирането

на инфраструктурата за ЕАУ и специализираната

да могат да се ползват без ограничение на 

нов модул към инфраструктурата за ЕАУ и специализираната

система в рамките на същата физическа хардуерна

изисква нови лицензи за системен софтуер; 

софтуери следва да са лицензирани за съответните

които ще бъдат разположени според архитектурата на

Възложителя. 

Изпълнителят следва да посочи с подробности

как те съответстват на текущо използваните платформи

включи в своето техническо предложение диаграма

бази данни, сървъри на приложения, уеб-сървъри

Изпълнителя), детайлно да обясни ролите и взаимовръзките

лицензните права и ограничения на доставения системен

осигуряване 

МК планира да предостави минимум физическия

необходими за експлоатацията на изгражданите
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: Java, JSF, HTML, XML, EJB3, Hibernate; 

лицензен капацитет от 

данни. 

Изпълнителят следва да осигури, 

предложение стойността 

необходими за реализирането и 

и специализираната 

платформи, заложени от 

приложни сървъри, СУБД 

ограничение за ползване във 

поддръжка и да дават 

съществуващите в МК 

лицензирането: 

специализираната информационна 

ограничение на броя и типа на 

ЕАУ и специализираната 

хардуерна инфраструктура 

ответните физически 

архитектурата на Изпълнителя и 

подробности избраните 

платформи в МК.  

предложение диаграма на всички 

сървъри и други (по 

взаимовръзките помежду им, 

системен софтуер. 

физическия хардуер посочен 

изгражданите системи сървъри 
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и мрежови устройства ще

реалната им доставка и внедрява

 

• Съществуващият сървър

o Производител/модел

o Процесори: Intel Xeon E5606 (2.13GHz/4

o Памет: 4GB DDR3;

o Дисково пространство

o Резервирано охлаждане

• Нов сървър за нуждите

o Процесори: Intel Xeon 6

o Памет: 4GB; 

o Дисково пространство

o Резервирано охлаждане

 

10 ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

В рамките на настоящата поръчка

(двадесет и четири) месеца гаранционната

подписване на приемо-предавателен

осигуряване на диагностика

разработената функционалностпрез

Гаранционният период осигурява

и ефективното им използване

на поддръжката трябва да включва

• разрешаване на всички

работоспособност на системите

настройките на системата

• разрешаване на всички

работоспособността на

• актуализиране на системния

уязвимости; 

• консултации на оторизирани

електронна поща в рамките

часа всеки работен ден

• периодично извършване

Възложителя хардуер

Възложителя и Изпълнителя

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

ще бъдат окончателно съгласувани с Изпълнителя

внедряването на системите. 

сървър на вътрешно-ведомствената система СУАП

Производител/модел: HP DL180 G6; 

Процесори: Intel Xeon E5606 (2.13GHz/4-core/8MB/80W);

: 4GB DDR3; 

пространство: 2х 500GB 7.2K SATA, RAID 0/1;

охлаждане и захранване; 

нуждите на инфраструктурата за ЕАУ с мин. xарактеристики

Процесори: Intel Xeon 6-core; 

пространство: 2х 500GB, RAID 0/1; 

Резервирано охлаждане и захранване 

ПОДДРЪЖКА 

настоящата поръчка се изисква Изпълнителят да предостави

месеца гаранционната поддръжка за разработените

предавателен протокол за приемане на системите

диагностика, техническа и софтуерна поддръжка и

функционалностпрез целия период на гаранционната поддръжка

осигурява експлоатационната годност на разработените

използване от МК и заинтересованите страни. Минималният

да включва: 

на всички проблеми, които нарушават 

на системите като отстраняване на грешки в програмния

системата; 

всички системни софтуерни проблеми, които

работоспособността на сървърите на системите; 

системния софтуер и операционните системи при

оторизирани потребители на системите от МК

рамките на работното време на Възложителя

работен ден от седмицата); 

извършване на дейности по архивиране на системите на

хардуер, като честотата на архивиране ще бъде

Изпълнителя в рамките на изпълнение на дейността
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Изпълнителя преди 

СУАП: 

core/8MB/80W); 

 500GB 7.2K SATA, RAID 0/1; 

арактеристики: 

да предостави и 24 

разработените системи след 

системите, включваща 

поддръжка и поддръжка на 

гаранционната поддръжка. 

разработените системи 

Минималният обхват 

нарушават функционалната 

грешки в програмния код и 

проблеми, които нарушават 

системи при разкриване на 

от МК по телефон и 

Възложителя (от 9:00 до 17:30 

системите на предоставен от 

бъде уточнена между 

дейността по внедряване; 
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• осигуряване на възстановяване

последния изготвен архив

• актуализация на документацията

рамките на поддръжката

сорс-кода на Възложителя

Гаранционната поддръжка не

Минималните изисквания по

гаранционния сервиз са както

• При грешки с критични

неработоспособна, транзакциите

да продължи поради споменатия

проблема до 4 /четири

Възложителя.  

• При грешки водещи до

работа не е възможен в

ограничен режим – започване

работни дни, считано от

• При грешки с минимални

са минимални и/или съществу

нормалната работа може

проблема до 5 /пет/ 

Възложителя.  

По време на гаранционния период

базирана система за регистриране

съвместно от представители на

 

В своето техническо предложение

него процедура за гаранционно

система за регистриране и проследяване

Всички предлагани услуги в

включени в ценовото предложение

 

11 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

11.1 Методология за изпълнение

Участникът трябва да предложи

по настоящата обществена

методология трябва да се базира

Предложената методологията

• Подход за организация

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

възстановяване на системите при евентуален 

изготвен архив; 

документацията на системите в резултат на извършените

поддръжката и предаване на документацията заедно с актуална

Възложителя. 

поддръжка не включва разработка на нова функционалност

изисквания по отношение на сроковете за реакция при осъществяван

както следва: 

критични последици за бизнеса – системата е изцяло

неработоспособна транзакциите не могат да бъдат завършени или

поради споменатия проблем – започване на работа по

четири/ работни часа, считано от уведомяването

водещи до сериозни последици за бизнеса – нормалният

възможен в пълен обем, но въпреки това дейността може

започване на работа по разрешаване на проблема

считано от уведомяването от страна на Възложителя. 

минимални последици за бизнеса – последиците от проблема

или съществува приемливо решение за заобикаляне

работа може да продължи – започване на работа по

пет/ работни дни, считано от уведомяването

гаранционния период Изпълнителят трябва да осигури използването

регистриране и проследяване на дефектите, която

представители на Изпълнителя и Възложителя.  

предложение, участникът трябва да представи

гаранционно обслужване, в която да опише и предлаганата

и проследяване на дефектите в техническото си

услуги в обхвата на гаранционната поддръжка

предложение на участника. 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

изпълнение на поръчката 

предложи конкретна методология за изпълнение

обществена поръчка в своята техническа оферта

се базира на световно утвърдени стандарти и

методологията трябва да включва описание на: 

организация и управление на проекта; 
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евентуален срив на база на 

извършените действия в 

заедно с актуална версия на 

функционалност. 

при осъществяване на 

изцяло или значително 

завършени или работата не може 

бота по разрешаване на 

уведомяването от страна на 

нормалният процес на 

дейността може да продължи в 

на проблема до 2 /два/ 

Възложителя.  

последиците от проблема/дефекта 

заобикаляне на проблема и 

работа по разрешаване на 

уведомяването от страна на 

осигури използването на уеб 

дефектите която да се ползва 

представи предлаганата от 

предлаганата от него 

техническото си предложение.  

поддръжка трябва да бъдат 

НА ПОРЪЧКАТА 

изпълнение на дейностите 

оферта. Предлаганата 

стандарти и добри практики. 
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• Фази/етапи на изпълнението

• Дейности по изпълнение

изпълнение на дейностите

• Оценка на труда и сроковете

• Очаквани междинни и крайни

• Организационна структ

описание на отговорностите

• Дефиниране на канали

Възложителя (комуникационен

• Подход за поддържане и

• Подход за поддържане и

Могат да се използват методологии

PMP, MSF, ITIL, Prince2, Agil/Scrum 

 

11.2 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.

 

11.3 Методология за софтуерна

Софтуерната разработка включва

система за водене на електронни

инфраструктурата за предоставяне

настоящото задание. Софтуерната

съответствие с изискванията

системите. 

Подходът за разработка трябва

• поетапен подход на разработка

преглед на софтуерния

софтуерна разработка;

• тестване на софтуера на

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

изпълнението на поръчката;  

изпълнение на поръчката, обвързаност и последователност

дейностите; 

сроковете по дейностите;  

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 промените по системите

поддържане и управление на версиите на документацията

методологии за управление на софтуерни проекти

PMP, MSF, ITIL, Prince2, Agil/Scrum или еквивалентни. 

анализ и извличане на изисквания 

представи в техническото си предложение подробно

методиката за анализ на бизнес процесите и извличане и

смята 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. 

софтуерна разработка 

разработка включва всички действия по създаването на специализираната

на електронни регистри и управление 

предоставяне на електронни услуги на МК

Софтуерната разработка трябва да бъде изпълнен

изискванията на Възложителя и разработените спецификации

трябва да отговаря на следните изисквания: 

на разработка, позволяващ поетапно програмиране

ния код на определени етапи, а не в края на

разработка; 

софтуера на всеки етап. 

 

49 

областта на авторското право чрез 

помощ на Оперативна програма 
я социален фонд 

последователност на 

изпълнение на поръчката и 

експерти;  

на комуникацията с 

промените по системите; 

документацията. 

проекти като например 

подробно описание на 

извличане и документиране 

на проекта. Анализът 

изискванията трябва да бъдат 

използва утвърдена методика 

техническото си предложение. В 

техники ще прилага при 

създаването на специализираната 

управление на процеси и 

на МК, предмет на 

изпълнена в пълно 

разработените спецификации на 

програмиране и съответно 

края на целия процес на 
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Участникът по настоящата обществена

за софтуерна разработка и да

той трябва да посочи кои подходи

на всички основни дейности

интегриране. 

 

11.4 Методология за управление

Участникът трябва да представи

средствата и методиката за

време на изпълнение на проекта

трябва да бъдат изпълнени в

разработените спецификации

Методиката за осигуряване на

елементи: 

• Планиране на качеството

конкретните дейности от

• Гарантиране на качеството

на системата за качество

дейности предмет на общест

• Качествен контрол – проследяване

отговарят на зададените

причините за незадоволителните

Част от действията по контрол

разработка и тестване. Тя трябва

да може информационните системи

както се очаква след тяхното

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. 

 

11.5 Методология за внедряване

Внедряването включва всички

специализираната система за

инфраструктурата за предоставяне

настоящото задание. Внедряването

изискванията на Възложителя

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

настоящата обществена поръчка трябва да използва утвърдена

разработка и да я опише в техническото си предложение

кои подходи, средства и техники ще прилага при

дейности от софтуерната разработка – проектиране

управление на качеството 

представи в техническото си предложение подробно

методиката за осигуряване на качеството, които смята

на проекта. Всички дейности по осигуряване

изпълнени в пълно съответствие с изискванията на

спецификации на системите. 

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 действия

качество, които дават увереност, че изпълнението

на обществената поръчка ще отговаря на съответните

проследяване на конкретни резултати, за да

зададените стандарти и да се набележат начини за

незадоволителните резултати. 

контрол на качеството трябва да е конфигурирането

Тя трябва да се изгради подобно на експлоатационната

информационните системи да се проверят възможно най-пълно

тяхното внедряване. 

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

внедряване 

включва всички действия по въвеждане в експлоатация

система за водене на електронни регистри и управление

предоставяне на електронни услуги на МК

Внедряването трябва да бъде изпълнено в пълно

Възложителя.  
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използва утвърдена методика 

предложение. В методиката 

прилага при осъществяване 

проектиране, разработка, 

подробно описание на 

смята да използва по 

осигуряване на качестовото 

изискванията на Възложителя и 

като минимум следните 

стандартите за качество за 

за спазването им.  

систематични действия в рамките 

изпълнението на конкретните 

съответните стандарти.  

за да се определи дали 

начини за отстраняване на 

конфигурирането на средата за 

експлоатационната среда, за 

пълно и да работят 

използва утвърдена методика 

си предложение. В 

техники ще прилага при 

посочените по-горе 

предложение и процедура за 

установените несъответствия в 

в експлоатация на 

управление на процеси и 

на МК, предмет на 

пълно съответствие с 
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Участникът по настоящата обществена

за внедряване и да я опише в

посочи кои подходи, средства

основни дейности по въвеждане

документиране, обучение. 

 

11.6 Методология за управление

В таблицата по-долу са изброени

Възложителя и могат да възникнат

поръчката: 

 

№ Наименование на риска

1. Кратък срок за реализиране

поръчката и възможността

обществени поръчки 

2. Липса на добра комуникация

време на аналитичните

неразбиране на действителните

целите на  настоящата

3. Недостатъчна ангажираност

техническата спецификация

получат непълноти и/или

4. Неточна дефиниция на

новата система. 

5. Недостатъчна яснота по

време на изпълнение

непълноти и разминавания

6. Разработване на грешна

7. Възникване на проблеми

процеса на интегриране

8. Невъзможност за провеждане

ефективни тестове преди

9. Отрицателни резултати

в поръчката. 

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

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

управление на риска 

изброени по-значимите рискове, които са идентифицирани

да възникнат във връзка с изпълнението 

на риска 

реализиране на проекта, предвид датата на

възможността за обжалване на процедурите за

 

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

епълноти 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
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методиката той трябва да 

осъществяване на всички 

внедряване на системите, 

са идентифицирани от 

изпълнението на предмета на 

датата на обявяване на 

процедурите за възлагане 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 

затруднение за провеждане на 

необходимост от големи промени 
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10. Смущения в работата

първоначалния период

11. Риск за администриране

поддръжка. 

 

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

По свое усмотрение участникът

други рискове, които е идентифицирал

значими и релевантни за изпълнението

 

11.7 Докладване 

11.7.1 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

предмета на настоящата

 

11.7.2 Междинни доклади 

Изпълнителят е длъжен ежемесечно

обхвата на настоящата обществена

представя докладите до 5 

Докладите трябва да съдържат

• общ прогрес по дейностите

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

работата на ангажираните административни звена

период след пускането в действие на новата система

администриране на системата след изтичане на периода

идентифицираните рискове, участникът по настоящата обществена

план за управление на риска като част от техническото

трябва да регламентира начина на определяне

ие 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.  

участникът може да добави в своето техническо

идентифицирал към момента на подаване на офертата

за изпълнението на 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 по

изпълнителния екип; 

за комуникация;  

управление на комуникацията; 

виждания на Изпълнителя по конкретни аспекти в

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
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административни звена по време на 

система. 

периода на гаранционна 

обществена поръчка 

от техническото си 

определяне на рисковете и 

идентифициране и оценяване на 

негативното влияние на даден 

качество и бюджет. Планът 

участника мерки за 

техническо предложение и 

на офертата и смята за 

изпълнението на договора по 

представи на Възложителя 

дейностите по поръчката; 

аспекти в изпълнението на 

състоянието на дейностите в 

по изпълнението, като 

на отчитания месеца. 

поръчка;  
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• постигнати резултати;

• срещнати проблеми (вкл

причини (вкл. и външни

има такива. 

 

11.7.3 Окончателен доклад 

В края на периода на изпълнение

трябва да изготви и предаде

изпълнение на поръчката и съдържащ

• описание на всички дейности

• постигнати резултати;

• срещнати проблеми; 

• изводи, препоръки и бъдещи

Окончателният доклад трябва

системите и документите изготвени

Участникът трябва да предложи

техническото си предложение

 

11.8 Приемане на изпълнението

Изпълнението на всеки етап

приема от Възложителя чрез двустранно

Приемането на работата на

експертите по проекта и други

Окончателното приемане на

чрез подписване на двустранен

приключване на всички предвидени

 

12 СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът за изпълнение на поръчката

2015. 

 

13 СОБСТВЕНОСТ 

Правото на собственост върху

и всички документи, разработки

Възложителя, който притежава

авторското право и сродните

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

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:

всички дейности, осъществени при изпълнението на поръчката

резултати; 

и бъдещи възможности. 

трябва да съдържа като приложения окончателни

документите изготвени в изпълнение на поръчката. 

предложи примерно съдържание на докладите

дложение. 

изпълнението на обществената поръчка 

етап от настоящата поръчка се предава от

чрез двустранно подписани приемо-предавателни

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.  

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

на поръчката е до 8 (осем) месеца и не по-късно

върху резултатите, предмет на настоящата обществена

разработки и услуги, в резултат от нея, 

притежава включително правата по смисъла

сродните му права. 

 

53 

областта на авторското право чрез 

помощ на Оперативна програма 
я социален фонд 

изпълнението на дейности), 

преодоляването им, ако 

процедура, Изпълнителят 

самооценка на общото 

информация: 

изпълнението на поръчката; 

окончателни версии на 

докладите като част от 

предава от Изпълнителя и 

предавателни протоколи.  

комисия, съставена от 

Възложителя. 

поръчка се удостоверява 

предавателен протокол след 

късно от 25 септември 

настоящата обществена поръча 

нея, принадлежи на 

смисъла на Закона за 
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Всички документи и данни

софтуер, сорс-код и свързаните

изготвени от Изпълнителя в изпълнение

Изпълнителят при завършване

данни на МК. 

Всякакви резултати и права върху

интелектуална и индустриална

собственост на МК. МК може

уместно, без географско или друго

 

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

данни, като спецификации, модели, планове

свързаните с тях документи или материали получени

Изпълнителя в изпълнение на настоящата поръчка, са собственост

завършване на договора трябва да предаде всички тези

права върху тях, включително авторско право и

индустриална собственост, получени в изпълнение

може да ги използва, публикува или прехвърля

или друго ограничение. 
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областта на авторското право чрез 

помощ на Оперативна програма 
я социален фонд 

планове, бази от данни, 

получени, събрани или 

са собственост на МК. 

всички тези документи и 

право и други права на 

изпълнение на договора, са 

прехвърля, както смята за 


