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Относно : Индикатиена  оферта  за  прогнозната  стойност  на  предмета  

на  обществената  поръчка  „Разработване  на  външен  

портал  на  НОИ , базиран  на  SharePoint функционалносг  

... УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА , 

С  оглед  публикувана  покана , сьгласно  Наредбата  за  общите  

иsисквания  към  информационните  системи , регистрите  и  електронните  

административни  услуги  (НОИИСРЕАУ ), приета  с  ПМС  N° 3 от  9.01.2017 

г ., обн ,, ДВ , бр . 5 от  17.01.2017 г ., в  сила  от  1.03.2017, при  изготвяне  

на  задания  за  провеждане  на  обществени  поръчки , чийто  обхват  

включва  иsграждане  и  надграждане  на  информационни  системи , 

въаложителите  предоставят  техническите  sадания  sa утвърждаване  от  

председателя  на  Държавна  агенция  "Електронно  управление " преди  

провеждането  на  процедура  по  Закона  за  обществените  поръчки  и  

сьгласно  чл . 11, ал . 3 от  Правилата  sa иавършване  на  проверка  на  

~ 	 предложения  за  проекти  и  дейности , удостоверяване  на  сьответствието  

на  технически  и  функционални  задания  за  провеждане  обществени  

поръчки  sa разработка , надграждане  или  внедряване  на  

информационни  системи  или  електронни  услуги  и  реда  за  изпращане  на  

данни  от  админипративните  органи , разработени  на  основание  чл . 53, 

ал . 2 от  НОИИСРЕАУ  и §10 и §11 от  Преходните  и  заключителни  

разпоредби  към  нея , при  предоставяне  за  удостоверяване  на  
съответствието , възложителите  следва  да  представят  техническо  

аадание  във  финален  вариант , с  приложена  кореспонденция  от  
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предварително  проведени  пазарни  консултации  по  реда  на  чл . 44 от  
3QП , предоставяме  на  Вашето  внимание , индикативна  уенова  
оферта  от  Сиела  Норма  АД : 

дейност  Стойност  в  лв . 
без  ДДС  

Стойност  в  лв . с  
вкл . ДДС  

Разработване 	на 	външен  
портал  на  НОИ , бааиран  на  

205 000.00 лв . 246 000.00 лв . SharePoint функуионалност , 
сьгласно  Техническо  задание  - 
Приложение 	към 	настоящата  
оферта  

Предложената  от  нас  цена  включва  всички  разходи  за  цялопното , 
точно , качествено  и  срочно  иапълнение  на  услугата , съгласно  нормите  
и  нормативите , предвижданията  и  изискванията  на  Техническото  
аадание . 

При  необходимост  от  допълнителна  информация  не  се  колебайте  да  

се  свържете  с  нас . 

С  пожелание  за  ползотворно  сътрудничество ,  

~ 
18.08.2017 г . 
гр . София  

г'~ г.' 	л  A-- v, 
\
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1 РЕLIНИК  НА  ТЕРМИИИ , ДЕФИНИЦИИ  И  СЪКРАЩЕНИЯ  

1.1 Изпол sвани  акроыими  

Акроним  Описанис  
ЕУ  Дъ  жавна  агсиция  Елеюронно  уп  авление " 

ЗЕУ  Закон  за  елекхтоНното  управление  
ИТ  Ин  о  маиио tпзи  технологии  
SDK Software development kit 
API Applicat јotі  progratііm іng interface/П  иложно  програмен  интерфсйс  
Бд  Баsа  данни  
SSO 5in 1е  Si 	-Оп  
SEO 5earch En giпе  О  timization 
ПИК  Пе  сонаден  иденти  икационен  код , п  едоставян  от  НОИ  
ИКО  Иденти  икационен  код  на  осигурител , п  едоставян  от  НОИ  
НОИ  Национален  Оеигу  ителен  Инетитут  

Ев  опейскм  съю s ЕС  
КЕП  Квалифициран  електроіген  подпис  

Национална  агенция  за  п  иходите  НАП  
ЕАУ  Електронна  админист  ативпа  усл  га  
SOA Service-oriented architecture 
ESB Enterpriѕe service bus 
ТП  Те  ито  иадно  поделение  
XML eXtensiЫe Markup Lan иа  е  
CMS Content Maпagement S stem 
MCPD Microю ft Certified Professional Develo ег  
МС SЕ  Microsofr Certified Solutions Expert 
MCSD Microsoft Certified Solutions Develo ет  
SQL 5tructured Query Language 
ИИСДА  Интег  и  ана  ин  о  мационна  система  на  дъ  жавната  админист  ация  
ЗЕИ  Закон  за  електронната  иденти  икация  
EГII Единен  граждански  номе  
OWASP Open Web Appl іcat іon Ѕecurі ty Рго 'ect 
ЧСИ  Частен  съдебен  Чзпълнител  
ДСИ  Дъ  жавен  съдебен  из [гьлнител  
SAML Security Assertion Markup Language 
DoS Denialлf-scrvice attack 
DDoS Distributed denial-of-service 
СУБД  Систсма  за  ул  авление  на  баsи  данни  
НТТР  Hypertext Transfer Protocol 

Hypertext Transfer Protocol Version 2_  
Trans ог[ La er Secur ty 

Н1ТР /2 
TLS 
RFC Re uest for Comments 
HTML Hypertext Markup Language 
ЗОП  Закон  за  обществените  поръчки  
ISO International Ог  anization for Standardization 
IEC International Electrotechnical Commission 
REST Re resentational state transfer 
RS5 Rich Sile Summa 
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ТР  Тъ  говски  регистъ р  
ЦРЮЛ I-IЦ  Централен  регистьр  на  ю  идическите  лица  с  нестопанска  цел  
ЕА  Enterprіѕe Architecture 
AD Active director 
ЮЛ  Юридическо  лице  
ФЛ  Физическо  лице  
КАО  Комплексно  административно  обсдужване  
CA Certification Authorit 
CRM Customer Relationshi Мапа  етеп [  
3 ОИ  Закона  за  достьл  до  обществена  вн  о  мвция  
ДХЧО  Дъ  жавния  хиб  иден  частен  облак  
MVC Моде1-View-Соп tго llег  
URL Uniform Resource Locator 
ЕЕСМ  Единната  епек 	онна  съобщителна  м  ежа  
CI Continuous Іntegrat іon 
БДС  Еългарсіси  държавен  стандарт  
ORM Ob'ect-relational mapp іng  
MCITP Microsoft Certified IT Professional 
ПS Internet Information Services 
ОП  Обществени  поръчки  
5515 SQL Server іntegrat іon 5ervices 
BI Business Intelli епсе  

1.2 Технологхлни  дефнвхцхн  

Те  мии  Описание  
Софтуер 	с  Компютьрна  програма , която  се  раsпространява  при  условия , които  
отворен  код  оси [уряват  безллатен  достьп  до  лрограмния  код  и  дозвопяват : 

• Използването  на  програмата  и  производните  на  нея  компютърни  
програми , безограничения  в  целта ; 
• Промени  в  програмния  код  и  адаптирането  на  компютърната  
програма  за  нуждите  на  нейните  ползватели ; 
• Разпространението  на  производните  компютьрни  програми  при  
същите  условия . 
Слисък  на  стандартни  лицензионни  споразуменив , които  предоставят  
тези  възможности , който  може  да  бъде  намерен  в  подзаконовата  
вормативна  уредба  към  Закона  за  електронно  управление  и .чи  на : 
htt ://о  ensource.or /liceпses. 

Машинночетим  Формат  на  данни , който  е  структуриран  по  начин , по  който , без  да  се  
формат  преобразува  в  друг  формат  позволява  софryерни  приложения  да  

идентифицират , 	раsпознават 	и 	извличат 	специфични 	данни , 
включпелно  отдепни  факти  и  тяхната  вът  ешна  структур & 

Огворен  формат  Означава  формат  на  данны , който  не  нanага  употребата  на  специфична  
платформа  или  специфичен  софтуер  за  повторната  употреба  на  
еъдържанието  и  е  предоставен  на  общественостга  без  ограничения , 
които  биха  възпрепятствали  повто  ното  използване  на  ин  о  мация . 

Метаданни  Данни , олисващи  структурата  на  информацията , предмет  на  повторно  
иsползване . 



.~ 
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Система 	за  Технологиа , 	с 	която 	се 	създава 	специално 	място , 	наречено  
контрол 	на  "хранилищё ', където  е  възможно  да  се  следят  и  описват  промените  ло  
версинте  дадено  сидържание  (текст , програмен  код , двоични  файлове ). Една  

система  за  контрол  на  версиите  трябва  да  може : 
• Да  съхранява  пълна  история  - кой , какво  и  кога  е  променил  по  
съдържанието  в  хранилището , както  и  защл  се  лрави  пром sната ; 
• Да  позволява  пре rлеждане  разликите  между  всеки  две  съхранени  
версии  в  хранилището ; 
• Да  позволява  при  необходимост  съдържанието  в  хранилището  да  
може  да  се  върне  към  предишна  съхранена  версия ; 
• Да  позволява  наличието  на  множество  копия  на  хранилището  и  
синхрони sация  между  тях . 
Цалата  информация , налична  в  системата  sa контрол  на  версвите  за  
главното  копие  на  хранилището , прието  за  оригинален  и  централен  
източник  на  съдържанието , трябва  да  може  да  бъде  достъпна  публично , 
онлайн , в  реално  в  еме . 

Системен  Windows среда , софтуер , инствлиран  в  ИС  на  НОИ , както  и  всички  
софтуер  осrанали  п  одукти  с  пронsводител  Microsoft в  това  sадание  
Приложен  Софтуерът  в  това  задание , който  следва  да  бъде  разработеа  
Софтуе  

1.3 Дефвввцвв  за  ввва  ва  електроввзацив  ва  услугвте  

Те  мин  Описание  
Ниво  1 Информация  - предоставяне  ua информация  за  административни  услуги  по  

електронен  nът , включително  за  начини  и  месrл  за  sаявяване  на  услугите , 
срокове  и  такси . 

Ниво  2 Едностранна  комуникация  - информация  съгласно  дефиницията  за  Ниво  1 и  
осигурен  публичен  онлайн  достьп  до  шаблони  на  елекгронни  формуляри . 

Ниво  3 Двустранна  комуникация  - занвяване  и  получаване  иа  ycnyru иsцяло  по  
електронен  път , включително  електронно  подаване  на  данни  и  документи , 
електронна  обработка  на  формуляри  и  електронна  персонална  идентификация  
на  по 	ебителите . 

Ниво  4 Извъртаане  на  сделки  или  транзакции  по  услуги  от  Ниво  3, включващи  онлайн  
азплащане  или  доставка . 

2 ВЪВЕДЕЙЙЕ  

Всяко  посочване  настандарт , спецификация , техническаоценка , техническо  одобрение  
иля  технически  еталон  пл  чл . 48, ал . 1, т . 2 ог  Закона  за  обществените  поръчки  (ЗОП ) следва  
да  бъде  считано  за  допъднено  с  думите  „или  еквив anентно /и" по  смисъла  на  чл . 48, ал . 2 от  
ЗОП . 

2.1 Цел  ва  докумевта  

Целта  иа  документа  е  дв  опише  изискванията  към  софтуернига  рачработка  на  външен  
портал  на  НОИ , базиран  на  MS SharePoint 201 б,или  ло-нова  версия  функционалност . 



В  настоящата  техническа  специфмкацвя  са  описани  и  изискванията  към  проектната  
организацня , документацията  и  отчетността . 

2.2 Зв  възложвтелд  — фувкqвв  в  структура  

Структурата  на  НОИ  е  представена  на  Фвгура  1: 

НАДЭОРЕнСЪВЕТ  

28 ТЕРИТОРИАпиИ 	 УПРАВИТ FЛ  
ПОДFЛЕНИЯНАНОИ 	 ПОДУЛРАВИТ FЛ  

ИНСПЕКГОРАТ 	 'Ш'ЭРЕАЦИя 	 ГЛАВЕн  СЕКРЕГАР 	 д~~Г~ 	
ФИНАНСОВИ  

	

ВъТРЕШЕНОДИТ 	 СИГУРНОСт 	і  КОИтРОЛЬОРИ  

	

Г Э 	 . .•. ---------  
1 	ОБщААДМИНИСТРАЦИЯ 	і 	 1 СП F.цИАЛИЗИРАНААДМИНИПРАЦИЯ  ј  

	

) 	l_________--_______—i 
Ахрекши  

Човешкн  ресургх  х  
ад .иииипретиех o- 

попансковбспужваие  j 

ДИреСЧИа  
Общесмнн  конуниквцнн  

и  междvнврадно  
еьяруаничеггно  

Днрекм i 
Финвхсоаокче iоводив  

дейхост  

ДирекциС  
Прввиа  

дЧреNИи1 
Пенсии  

ДирекцЧС  
Анапид  мамнране  н  

прогнояхрвхе  

дире FЧИС  
Осхтургввне  и  

крвгкосрочил  мвщвхив  

Дир 'кма  
Иифорыаихаиыхслспых  
и  модглирихе  иа  бизхе < 

процесх  

тигуа, r. сепуjитрй  на  нои  

Анргкши  
Европейски  реглаиеит  w 
МСХдуИдроднИ  АотворИ  

ДисекЧиа  
Ocxrypxrcлex архне  

23 За  проекта  

Портала  на  НОИ , който  ще  се  разработи  в  рамките  на  насгонщатв  обществена  поръчка , 
J 	трябва  да  бъде  иsграден  като  централи sиран , уеб  бвзиран  портап , инсталиран  в  ИС  на  НОИ  в  

ЦУ  на  НОИ . 
Основни  функции  при  разработване  на  външния  портал  на  НОИ  са  следниге : 

• Осиrурнване  на  публичност  и  досгьпност  предоставяйки  обществена  
информацня ; 

• Предоставяне  на  елекчронни  услугИ  ло  цепевв  групи  (например  граждани , 
фирми  и  др .); 

• Подобрена  визия  и  досгьп  до  лрофипа  на  купувача ; 
• Подобрена  сиryрносг ; 
• Подобрена  визия  спрямо  настоящия , осигуряваме  на  съвременен  дизайн  и  

гьвкавост  кьм  промени , осиryрена  поддръжкв  на  различни  платформв , 
включителво  и  мобилни . 
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2.4 Нормативиа  рамка  

Проектьт  се  осъществява  в  еъответствие  с  изискванията , регламевтирани  със  следните  
нормативни  актове  и  стратегически  докумемти : 

• Кпдекс  за  социално  осигуряване ; 
• Закон  за  електронното  улравление ; 
• Наредба  за  обшите  иsисквания  към  информационните  системи , регистрите  и  

електронните  административни  услуги ; 
• Правилници  на  НОИ  еъгласно  действащата  в  момента  нормативна  уредба ; 
• Закон  за  електронната  идентификация  и  подзаконовата  му  уредба ; 
• Нациомална  програма  за  развитие  България  2020. 

3 I(ЕЛИ , ОБХВАТ  И  ОЧАКВАНИ  РЕЗУЛТАТИ  ОТ  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ПРОЕКТА  

3.1 ОбWи  и  спецнфичии  целн  на  прсекта  

Целта  на  поръчката  е  разработка  и  внедряване  на  съвременно  портално  решение , 
реализирано  като  WЕВ -базирано  приложение , ивтегрирано  със  SharePoint 2016, изградено  
върху  съвременна  и  лерспективна  технологична  платформа  и  архитектура , която  да  rаравтира  
неговата  жизненост , актуалност  и  отвореност  за  пълноценно  развитие  sa дълъг  период  от  
време . 

Спещiфичните  цели  на  проекта  са : 
• Специфична  цел  1: Уеб  портал  лредставящ  институцнвга  на  високо  ниво  в  

Интернет , който  да  вдъхва  доверие  у  гражданите  и  лодчертава  качествата  на  
доверен  партньор  на  бизнеса , на  чиято  солидност  може  да  се  разчита . Графичния  
дизайн  трвбва  да  е  съобразен  с  представителната  функция  на  сайта  и  да  излага  
ви sия  на  високо , ивституцион anио  ниво ; 

• Специфична  цел  2: Подобрвване  на  достьда  до  предлаганите  от  НОИ  
електронна  услуги  към  основните  целеви  групи  - бизнеса  и  гражданското  
общество ; 

• Специфична  цел  3: Ново  портално  решение , интегрирано  с  иаличната  
информационна  инфраструктура , което  да  позволява  бъдещо  разширяване  по  
функционалност ; 

• Специфична  цел  4: Подобряване  на  функциите  и  обхвата  в  частга  Обществени  
поръ vки  на  НОИ ; 

~ 	 • Спа tмфична  цел  5: Мигрираве  на  съдържанието  на  текущия  портал  и  
осигуряване  на  ди sайн  и  визия  съгласно  специфични  изисквания ; 

• Специфична  цел  6: Частична , ннтеграция  с  наличнея  интранет  портап , което  да  
поsволява  бъдещо  раsширяване  rto функционалност  и  лесна  миграция  към  
послелна  версия  на  еъдържание  и  приложения . SOA архитектура  и  пълна  замяна  
на  по -късен  етап , 6es това  да  налага  редизайн  на  решението (s частга  „ел . услуги " 
на  НОИ ). 

3.2 Обхват  на  проекта  
Изпълнението  на  настоящагл  поръчка  ще  доведе  до  изграждане  на  изцяло  нов  online 

портал  на  български  и  английски  еsик , в  който  ще  са  достъпни  електронни  услуги  
предоставяни  от  НОИ . Същевременио  ще  бъдат  решени  въпроси  свързани  съе  липсата  на  
хомогенност  на  иsползваните  системи  sa съхранение  на  съцържанието  в  текущото  изпълнение  
на  външмия  сайт  на  НОИ . 



Вписването (регистрирането ) в  портan а  при  ползване  на  услуги  базирано  на  единен  вход  
за  достьп  (SSO). 

Текущото  съдържание , публик ,vвано  в  официалния  сайт  на  НОИ  (базирам  на  7oontla 
софтуер ) трябва  да  бъде  прехвърлено  в  новото  интегрирано  порrално  решение  без  наличие  на  
време  за  отказ  на  услугата , със  запазване  на  връзката  към  съществуващия  сайт  на  всички  
услуги , които  няма  да  бъдат  прехвърлени  в  новиа . Мигриране  и  публикуване  на  съдържанието  
на  съществуващия  портал , о' аsиран  на  SharePoint 2013, включитепно  мигриране /разработване  
на  рубриката  Профил  на  кулувача . Електронните  услуги  на  НОИ  които  следва  да  бъдат  
раsработени  и  включени  в  новия  портал— частично , пилотно  разработени  в  новата  среда  - 10 

на  брой  от  съществуващите  в  момента , указани  от  Възложителя . 
Следва  да  бъде  създадена  на  единма  среда  sa работа  на  портала  в  НОИ (видимост  за  

потребителите  „отвътре "), интегрирана  c AD (Active directory). Интегриране  на  всички  
потребители  от  домейна  на  НОИ  в  портала  посредством  AD rpynu u потребитеаи  в  AD(AD 
Domain Integration) към  съответиите  мигрирани  рубрики . Да  се  еъздадат  условия  sa достьп  
отвън  (през  Интернет  с  иsползване  на  средствата  sa достьп , описани  в  заданието ) и  отвътре  
(чре s интеграиия  AD lJser Authenticated) при  спазване  на  изискванията  на  1S0 27001 и  
правилата  и  политиките  за  сигурност  в  НОИ ,. Инсталиране  и  настройване  на  софтуер  

~ ЕА (Enterprise architecture) за  нуждите  на  достьп  до  данните  sa услуги  от  портала  върху  
нanичен  ESB (Enterprise service bus) c резервираност . Изграждане  на  SOA ориентирана  
архитекгура . Портanът  следва  да  бъде  баsиран  на  олекотена  Front-End среда , осигуряваща  
лекота  и  бърsина  на  работата . 

Осигуряване  на  2 среди  за  работа  — тестова , идентична  на  продукционната  и  
продукционна  с  резервираност , съставеиа  н  инсталирана , налична  от  2 SharePoint сървъра  във  
ферма  с  резервираност . Извършване  на  rrpec тестове  на  портала . 

Основно  иsискване  към  разработената  система  е  напичието  на  процедури  за  
гарантиране  интегритет  и  иопагане  на  началото  на  устойчив  итеративен  процес  с  текущо  
актуализиране  с  въ sможности  за  посдедващи  доnълнения , и  за  програмен  интерфейс  за  
двустранна  връsкас  информационнитесистеми  на  държавнатаадминистрация . 

По  време  на  иапълнението  ще  бъдат  ползваии  Биsнес  и  Технииески  екыпи  в  НОИ , 
които  да  способетват  изпълнението  на  проекга  за  подпомагане  на  изготвянето  на  Бизнес  и  
Техническия  лроекзн  на  решението . Всички  решения , взсти  по  време  на  проекга  се  
документират  и  се  нанасят  в  съот sетните  модели  и  спецификации , а  впоследствие  се  отразяват  
в  системата . 

Следва  да  бъде  създадена  иъзможност  за  преглед  npes популярни  брауsери , а  също  
визуализация  през  мнбилни  устройства, RSS u др . Очаква  се  подобрен  днзайн  за  
потребителите , гъвкава  структура , разделена  front end част  за  ви sуалиsация  (от  business 
layer/data layer). 

Предвижда  се  иsграждане  на  5ОА  ориентирана  арх tтгектура . Същаrа  следва  да  бъде  
приложена  за  всички  нови  дсйгtости , които  са  обекг  на  това  задание  и  касаят  електронни  
услуги  и  достьп  до  данни  от  регистри . 

Предвижда  се  оптимизация  на  дейности  по  sареждане  на  даннн  sa услуги  на  НОИ  чрез  
М5 Analysis Service за  подобряване  на  прои sводителностга  при  nonssaxe на  агрегирани  данни , 
който  следва  да  бъде  инеталирани  настроеви  и  варедени  с  даttни  от  Изпълнителн  sa поне  2 

услуги , посочени  от  Въ sложителя . Изпълни reлят  следва  да  осигури  и  зареждането  на  данни , 

обновени  кьм  текушото  състовние  на  ИС  на  НОИ  от  системите  в  НОИ , където  е  необходимо . 
Настройването  и  конфигурирането  ua SharePoint 2016, Microsoft BizTalk 2016 ( в  High 

availability mode), unu по -нова  версиа  следва  да  бъде  извършено  sa реализаш +я  на  заданието  
при  следване  на  SOA архитектура  на  решението . 
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3.3 Целеви  грувв  
Цсnевите  групи , към  които  е  насочен  проектьт , обхващат : 

• Служители  на  НОИ ; 

• Осигурители ; 
• Лица  в  обхвата  на  соци anното  осигуряване  (осигурени ); 

• Държавни  органи  и  обществени  организации ; 

• Широка  обществеыост  вкліочително  медии ; 
• Бизнесът . 

3.4 Очаквани  реаултати  
Очакваните  резултати  or изпълнението  на  настоящата  поръчка  са : 

• Оптимизиране  на  процесите  на  достьп  до  данни , достьпыост  и  публичност  на  
информацията  за  бизнеса , гражданското  общество  и  медиите . Чрез  
реализирането  на  проекта  ще  се  съзпаде  модерни sиран , устойчив  и  гьвкав  
механизъм  sa предоставвне  ма  информация ; 

• Съвременна  и  модерна  аизия  на  НОИ  в  Ивтернет , базирана  на  последните  
технологични  стандарти . Същевременно  защитен  и  сыгурен  портал  

~ 

минимизиращ  рисковете  от  нерегламентиран  достьп  до  информация  и  
зловредни  атаки ; 

• Изготвени  и  одобрени  ръководства  и  материали  за  ползване , вкл . бизнес  и  
техническа  докумеитация ; 

• Проведени  обучения  на  служители  на  НОИ  — технически  и  бизнес  обучевия ; 

• Подписани  протоколи  за  ирисмане  на  резултатите  ио  договора  с  изпълнителя ; 
• Изготвенв  и  приети  междинни  и  оконнателен  доклади  за  иsпълнение  на  

договорас  избрания  изпъnнител . 

3.5 Период  ыа  изыълвеыве  

Периодът  на  изпълнение  е  9 месеца  след  сключване  на  договора  с  Изпълнитепя . 
Участниците  iрибва  да  изготвят  подробен  график , в  който  следва  да  се  конкретизират  
сроковете  за  иsпълнеыие  на  всяка  дейност  и  подцейност  от  настоящата  поръчка . Графикът  за  
изпълнение  трябва  да  бъде  съобразен  с  продължителността  на  дейностга  и  не  може  да  
надвишава  9 месеца  от  дата  на  сключване  ма  договора . 

J 	4 ТЕКУЩО  СЪСТОЯНИЕ  

НОИ  разполага  с  отделен  домейн , към  който  е  присъединен  SharePoint 2010, използван  
за  Intranet нужди . В  него  са  инсталирани  и  иsпол sвани  няколко  приложения . 

Към  домейна  в  НОИ (AD) е  присъединен  отделно  ShazePoint 2013 sa реализиране  на  
Интранет  портално  решение  със  съдържание  използвано  в  органи sацията , иsползвано  и  в  
други  проекти  на  НОИ , а  също  и  в „профил  иа  купувача " публикуван  в  Интервет  B SharePoint 

2013 фермата  са  заредени  документи  и  някои  сравнително  прости  приложения  за  работа  в  
Интранет , реали sирани  с  функциите  на  портала . 

Външният  сайт  на  НОИ  e публикуван  в  CMS решение  — Joomla. Публикуването  на  
съдържание  се  прави  от  експерти  с  необходимиа  достъп . 

Елекгроннитс  услуги  на  НОИ  са  програ nпм  решения  за  реаличирането  на  разнообразни  
елекrронни  услуги  и  справки  за  ползване  от  служители , физически  и  юридически  лица . 

9аст  от  ел . услуги  в  НОИ  са  на  базата  на  внедрени  вътрсшни  системи  за  
документооборот . 
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Чрез  ноаото  решение  следва  да  се  сложн  начало  на  обединение  в  единна  среда  и  
частична  миграция  на  данни , съгласно  оиисаните . Новото  решение  ще  предсrавлява  
независима  и  нова  инсталация  с  възможност  за  High avai1a6i1ity. 

Прехвърлянето  на  съдържанието  на  Joomla, мигрирането  на  10 ел , услуги  иреs SOA1 
BizTalk, раsработката  на  2 услуги  чреs М$ Analysis services, изграждаието  и  прехвърлянето  на  
съдържанието  на  частга  ОП  от  5Р2013, SSO, иsграждането  иа  олекотен  фронт  енд  на  портапа , 
интеграцията  на  портала  с  подходяща  визия  и  олисаните  компонсвти  и  др . в  това  задание  са  
изцяло  задължение  на  Изпълнителя . Всички  неизвършени , или  недокрай  комплектувани  
дейности  по  различни  причини  следва  да  бъдат  завършени  за  иегова  сметка  с  довежцане  до  
работоспособен  вид  и  приемане  в  НОИ  

Дейностите  по  насiройване  и  инстапиране  на  сисrемния  софтуер  следва  да  бъдат  
реализирани  по  реда  на  т. 7.1.L1, включително  и  създаване  на  проект  за  обща  виsия  по  
решението  при  спазване  на  иаискването  по  т. 7.1.1.1. 

По  време  на  и sпълнението  на  това  задание  се  очаква  SharePoint 2016, заедно  c BizTalk 
server 2016 да  бъдат  инсталврани  и  налични . Ако  това  не  е  факт  всички  инстanации  и  
допъпнителни  настройки  да  се  извършват  в  допълнение  съгласно  иsисквания  по  реда  на  
т.7.1.1.1 към  Иsпълнителя  в  това  задание , 6es това  да  променя  останалите  изисквания  по  реда  
иа  т. 7.1.1.1. 

~ 	 Оргаиизацията  изпnлзва  хардуерен  балансер  на  наговареностга  B!G-IP platfonn (F5- 
BIG-LTM-4200v). Посредством  него  се  реали sира  резервираност  и  висока  нanичност  на  
услугите .F5 следва  да  бъде  насгроено  в  NLB в  рамките  на  заданието  от  Изпълнителя . 

5 ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ПОРЪЧКАТА  

5.1 Общп  изискваввв  кьм  иапълвеивето  ва  обществеиата  поръчка  

Общсствената  поръчка  се  изпълнява  в  рамките  ма  план -графика  за  възлагане  на  ОП  в  
ЦУ  и  ТП  на  НОИ , фииапсиран  от  бюджета  на  НОИ . Изпълнителят  следва  да  спазва  всички  
нормативни  изисквания  по  отношенве  на  де liностrа  на  НОИ  и  електронното  улравление  в  
Република  България . 

5.2 Общи  оргаиизациоивв  прпнциви  
Задължително  изискване  е  да  се  спазят  утвърдените  хоризонтални  и  вертикални  

принципи  на  организация  на  изпъллелието  на  предмета  на  обществената  поръЧка  за  
гарантирано  постигане  на  желаните  резултати  от  проекта , така  че  да  се  покрие  пълният  набор  
от  компетенции  и  ноу -хау , необходими  sa иsпълнение  на  предмета  на  поръчката , а  също  така  да  
се  гарантира  и  достатьчно  ниво  на  ангажираност  с  иsпълнението  и  проблемите  на  проекта : 

• Хориsонтanният  принцип  лредполага  ангажиране  на  специалисти  от  различни  
звена , така  ие  да  се  покрие  пълният  набор  от  компетенции  и  ноу -хау  по  предмета  
на  проекта  и  същевременно  екипът  да  усвои  новите  ра sработки  на  достатьчно  
ранен  етал , така  че  да  е  в  състояние  пълноценно  да  ги  юзползва  и  раsвива  и  след  
пряключване  на  проекта ; 

• Вертикалиият  принцип  включва  участие  на  експерти  и  представители  на  
различните  управленски  нива , така  че  управленският  екип  да  покрива  както  
експертните  области , необходими  sa правилното  и  качествено  изпълнение  на  
проекта , така  и  улравленски  и  организационни  умения  и  възможности  за  
осъществяванс  на  политиката  във  връзка  с  излълнението  на  проекта . Чрез  
участис  на  ръководители  на  звената  - ползватели  на  резултата  от  проекта , ще  се  
гарантира  достатьчно  ниво  на  ангажираност  на  институцията  с  проблемите  на  
проекта . 
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5.3 Увраsлехие  ва  проекта  

Участниците  трябва  да  ирецложат  методологив  за  управление  на  проекта , която  смятат  
да  лрможат , като  се  изтькнат  пол sите  й  sa успешното  и sпълнение  на  проекта . Предложената  
методология  трябва  да  съответства  на  следните  стандарти  (например  Project Management Body 
of Knowledge (РМВОК ) Guide, PRINCE2, Agi1e/SCRUM/КапЬап , RUP unu други  
еквивалентии ). Желателно  е  ползването  на  PRINCE2, ми  еквивалент , което  следва  да  бъде  
доказано  със  сертификат  от  Изпълнителя  

Изпълнителят  следва  да  бъде  сертифициран  по  lS0/IEC 20000-1 u ISO 27001:2013 или  
еквивалент . 

Дейностите  по  управлепие  на  проекта  трябва  да  включват  като  минимум  управлевие  на  
реализацията  на  всички  дейности , посочени  в  настоящата  обществена  поръчка , и  постигане  на  
очакваните  резултати , както  и  разпределението  на  предпожените  участници  в  екипа  за  
управление  на  поръчката  по  роли , график  и  дейности  при  изпъпнение  па  настояшата  
обществена  поръчка . Обп tите  дейности  по  проегпа  се  съпътстват  от  ман  график  за  изпълиение  
на  прсекта . 

Доброто  управление  на  проекга  тря6ва  да  осигури : 

• координиране  на  усилията  на  експертите  от  страна  па  Изпъпнителя  и  

	

~ 	 Възложите :tя  и  оси ryряване  на  вмсока  степен  на  взаимодействис  между  
членовете  на  просктния  екип ; 

• оптим anно  иsползване  ма  ресурсите ; 

• текущ  контрол  ло  изпълнението  на  проектните  дейности ; 
• разпространнване  навреме  на  необходымата  инфпрмация  до  всички  участници  в  

проекта ; 
• идентифициране  на  промени  и  осигуряване  на  техните  анали s и  координация ; 

• осигуряване  на  качеството  и  полагане  на  усилия  за  непрекъснато  подобряване  
на  работата  sa удовлетворяване  на  изискванията  на  участниците  в  проекта . 

Мстодологията  трябва  да  включва  подробно  описание  на : 

• фазите  на  проекта ; 
• органи sация  на  излълнение : 

о  струкгура  на  екипа  на  Излълнителя ; 

о  начин  на  взаимоцействие  между  членовете  на  екипа  на  Изпълнитепя ; 

о  връ sки  за  взаимодействие  с  екипа  на  Въsложителя ; 

• проектна  документация : 
о  видове  доклд  щ ; 
о  техническа  и  ексмоатаииоииа  документация ; 

	

~ 	 о  време  на  предаване ; 
о  съдържание  надокументите ; 
о  управление  на  версиите ; 

• улравление  на  качеството ; 
• график  за  иsпълнение  на  проекта . 

В  графика  участниците  трябва  да  опишат  дейностите  и  стьпките  sa тяхното  ыsпълнение  
максимално  детайлно , като  покажат  логическата  връзка  между  тях . В  графика  трябва  да  са  
посочени  датите  за  предаване  на  всеки  от  документите , изготвени  в  иsпълнение  на  
обществената  поръчка . 

Действията  no управпение  на  лроекта  трябва  да  включват  като  минимум : 
Контролирано  и  организирано  стартиране , изпълнение  и  приключване  на  
дейностите  в  обхвата  на  поръчката ; 
Текущ  контрол  по  иsпълнението  на  проектните  дейности ; 
Управленски  конгрол  на  въsможните  откпонения  по  планираните  дейности ; 
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• Осигуряване  на  добра  комуникация  менцду  Изпълнителв  и  Въsложителя ; 
• Мониторинг  на  проектните  дейности  и  дейности  ло  адмивистративно  

приключваме  на  проекга . 

5.4 Унравлеиие  иа  рнска  

В  техническото  си  предложение  участмиците  трябва  да  опишат  подхода  sa управление  
на  рмска , който  ще  прилагат  при  изпълнение rо  ыа  поръчката . 

Участниците  трябва  да  представят  и  списък  с  идентифицираните  от  Възложителя  
рискове  с  оценка  на  веровтност , възцействие  и  мерки  за  реакция . 

През  времето  за  изпълнение  яа  проекта  Изпъпнителят  трвбва  да  следи  рисковете , па  
оценява  тяхното  влияние , да  анализира  ситуацията  и  да  идентифицира  (евентуално ) нови  
рискове . 

В  хода  иа  изпълнение  на  поръчката  Иsпълнителят  следва  да  поддържа  актуален  сnисък  
с  рисковете  и  да  докладва  съетоянието  на  рисковете  най -малко  с  месечните  отчети  за  
напредъка . 

При  изготвянето  на  слисъка  с  рискове  Участниците  следва  да  вsемат  предвид  следните  
идентифицирани  от  Възложсггеля  рискове : 

• Промяна  в  нормативната  уредба , водеща  до  промяна  на  ключови  компоненти  на  
решението  — предмет  на  разработка  на  насгоящата  обществена  поръчка ; 

• Недобра  комуникация  межцу  екипите  на  Възложителя  и  Иsпълнителя  по  време  
на  аналитичиипе  етапи  на  проекта ; 

• Ненавремеыно  изпълнеиие  на  всяко  от  задължеиията  от  етрана  на  Изпълнителя ; 

• Неправилыо  и  неефективно  разпределяне  на  ресурсите  и  отговорностите  при  
изпълнението  на  договора ; 

• Забавяне  при  изпълнение  на  проектлите  дейности , опасыост  от  неспазване  на  
срока  за  излълнение  на  настоящата  поръчка ; 

• Грешки  при  разработване  на  функш +оналностите  на  системата ; 

• Недостатьчна  яснота  по  правната  рамка  иГили  променяща  се  правна  рамка  по  
време  на  изпълнегіие  па  проекта ; 

• Липса  мазадълбоченост  при  иsеледването  и  описанието  на  бизнес  процесите  и  
даипите ; 

• Неинформираме  на  Възложителя  за  всички  потенциаани  проблеми , които  биха  
могли  да  възникнат  в  хода  на  изпъпиение  на  дейностите ; 

• Рискзаадминистриране  насистематаслед  иsтичане  на  периода  нагаранционна  
.v 	 подцръжка . 

ЕТАПИ  НА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ПРОЕКТА  
В  техническото  си  предложеине  участниците  трябва  да  лредложат  подход  за  

излълиение  на  проекта , като  включат  минимум  следните  етапи : 

6.1 Авалвз  ва  даввите  в  вsисквалинта  
Ф_ункцион anен  обхват  на  проекта  

• Надграждане  на  съществуващи  публични  електронми  административни  услуги , 
услуги  за  бизнеса ; 

• Мигриран  на  външнив  nopian на  НОИ  еъгласно  изисквалията  на  техиическото  
задание ; 
В  процеса  на  бизнес  анализ  да  бъдат  изследвана  съвместимоегга  ня  бизнес  
процесите  на  Възложителя  с  вече  одобрени  оптимизирани  референтни  модели  
sa лредоставвне  на  услуги  и  нормативни  изисквания  на  Базисеи  модел  за  
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Комплексно  административно  обслужване  в  държавната  администрация . При  
наличие  ма  разработени  модели  за  прероставяне  на  услуги  по  „Епизоди  от  
живота " и „Събития  от  бизнеса ", които  включват  услуги , предоставяни  от  
Възложителя , да  бъдат  съобразени  нуждите  от  модификации  н  реферемтиите  
модели , за  да  се  постигне  подобряване  на  времето  и  намаляване  на  
административнататежест  при  комплексно  обслужване , спрямо  предоставянето  
на  отделните  услуги  лоединично ; 

• В  елучай  че  се  касае  за  административни  услуги , те  трябва  да  бъдат  
разграничени  на  баsата  на  раsлики  в  биsнес  процесите  и  да  не  бъдат  
генерализирани  гг/или  обобщавани  на  базата  на  типа  на  действие  (например  ако  
Системата  нздава  няколко  раsлични  вица  удостоверения , с  които  се  
удостоверяват  различни  обстоятелства , административните  услуги  трябва  да  
бъдат  регистрирани  отделно ); 

• Удостоверителните  административии  услуги  трябва  да  бъдат  регистрирани  и  
като  вътрешни  административни  услуги  и  да  бъде  реanиsирана  възможност  за  
предоставането  на  тези  услуги  като  електронни  вътрешно -административни  
услуги  за  нуждите  ма  коммексното  административмо  обслужване  чрез  
служебен  онаайн  интерфейс . 

~ 	 6.1.1 Сиецхфхчпх  изыскваьва  към  етаинте  ва  бизвес  аиалвза  ь  разработка  
• Иsпълиителят  трябва  да  сnедеа  Методологията  sa усъвършенстване  на  

работните  процеси  за  предоставяне  на  адмиггистративни  услуги  и  Наръчниказа  
прилагане  ыа  методологията , приета  с  решение  N 578 на  Министерския  съвет  
ат  30 селтември  2013 г.; 

• Трябва  да  бъде  предвидегіа  фаза  на  проучване , пп  време  на  която  да  се  дефинират  
потребителеките  нужди , да  се  проведат  предварителни  тестове  с  потребители  и  
да  се  изработи  план , по  който  да  се  адресират  идентифицираните  нужди ; 

• Трябва  да  бъдат  предвидени  периолични  продуктови  тестваныя  по  време  на  
разработката  и  внедряването  на  Системата , с  нsаадка  (фокус -група ) от  бъдещи re 
потребители  наелектронната  услуга (служителн  в  администрацията , граждани , 
доставчици  на  обществени  услуги ), чрез  които  да  се  изпита  и  оцени  
изпол sваемостга  на  услугите  и  потребителските  интерфейси , както  иза  да  бъдат  
отстранени  затрудненип  и  несъответствия  съсзаданието ; 

• Информативните  гекстове  за  всяка  електронна  административна  услуга  трябва  
да  бъдат  достьпни  sa потребителите  още  като  първа  стъпка  от  sаявяването  на  
услуга ; 

• Трябва  да  бъде  опrимизиран  потребителекият  nът  от  влизане  на  сайта  до  
— 	 sаявяване  и  получаване  на  услуга  и  пътят  от  регистрация  на  нов  потребител  до  

заявявагге  и  получаване  на  услуга ; 

• При  оптимизацията  на  потребителския  път  трвбва  да  се  отчита  всяко  действие  
от  страыа  на  потребителя (ватискане  на  бутон , въвеждане  на  данни , прочитане  
на  текст  и  пр .), което  може  да  се  спести . 

6.1.2 Сиецифичнн  изьсквавва  ьрв  оитимьзырвие  на  ироцесите  ио  заявяваые  на  
елсктроввв  адмвввстратнвхв  услугн  взависнмост  отзанввтеля  

Съгласно  действащата  нормативна  уредба  допустимнте  заявитсли  на  електронни  
административни  услуги  могат  да  бъцат  раsделени  в  няколко  групи , като  процесите  по  
заявяване  на  ЕАУ  и  необходимите  лроцеси  по  установяване  на  допустимостга  на  заявлението  
зависят  от  миожество  фактори . Трябва  да  бъде  обърнато  специално  внимание  на  спецификите  
в  процесите  в  зависимост  от  качеството , в  което  действа  заявителят , за  да  се  постигне  
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максимална  олrимизация  на  процеса , като  същевременно  се  защити  сигурностра  на  
търговския  н  гражданския  оборот . 

В  приложената  диаграма  са  показани  възможни  разлики  в  бвsнес  процесите  в  
зависимост  от  качеството , в  което  действа  занвител  на  ЕАУ : 
1lрлиег  no заявявахе  ., в  .тчхл  sячество ••: 

На ~пт  ва 	Препеs в  Эапвапе :к 	 Оо"стоягеллва 	
ьояVчввяые 	І  заявяваuе  Ll 

П .•итаяе  

Прпиес  пл  зяявяв sие  хя  }гптя  г:яго  tнконех  прелгтявпге : г  нл  юры  тгпгесгго  аыи r. 
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В  приложената  таблица  са  предетавеыи  слецификите  и  раздиките  в  бизнес  процесите  в  
зависимост  от  качеството , в  което  действа  sаявител  на  ЕАУ , които  трябва  да  бъдат  отрачени  
при  реализацията  на  Системата : 

Вид  заявител  Особености  Специ  ични  п  оцеси  
Физическо  лице  sa Заввява  ЕАУ  за  лични  нужди  Услугата  може  да  бъде  лредоставена  епед  
собствени  иужди  от  свое  име . Това  е  най - като 	са 	изпълнени 	нуждите 	sa 

простият 	за 	реалиsиране  идентификация , 	ако 	има 	такива  
случай  електроина  идентификация  по  смисьла  на  

ЗЕИ  или  ЕГН , извлечено  от  КЕП  в  
преходния  первод , както  и  три  имена  или  
анонимно . 
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Законен  
представител 	на  
юридическо  лице  

Заявява  ЕАУ , за  да  обслужи  
нужди  на  юридическо  лице , 
на  което  е  законен  
представител  (т .е . заявителят  
е  вписан  като  представляващ  
юридическото  лице  в  
съответен  регистьр ) 

Услугата  може  да  бъде  предоставена , след  
като 	са 	изпълнени 	нужците 	за  
идентификация  - електронна  
идентификация  по  смисьла  на  ЗЕИ  или  
EГII, извлечено  от  К F.П  в  лреходния  
период , какго  и  автоматична  проверка  за  
предстаеителна  власт  в  
ТРlБУЛСТАТ /ЦРЮЛНЦ . 

Пълномошник  на  Заявява  ЕАУ , sa да  обслужи  Услугата  може  да  бъде  предосзавена  само  
ФЛ  или  ЮЛ  нужди 	на 	физичееко 	и.iи  елед  проверка  на  представителната  власт  в  

юридичееко  лице , което  го  е  Регистьра  с  лълномощни  на  Нотари anната  
упъпномтцило 	(т .е . клмара , 	чрез  проверка  в  Регистъра  на  
заявителят 	трябва 	да  овластяванията  по  смисъпа  на  ЗЕИ  илы  при  
разполага 	с 	пълномощно , съsдадева  възможност  за  регистриране  на  
което  му  дава  необходимиа  пълноиощяи  към  профила  на  лотребителя  
обем 	и 	обхват 	на  или 	sa 	заявяване 	на 	услугата . 
прецставителна 	власт , 	за  Пъпыомощник  може  да  бъде  и  досредник  sa 
заявяване  и/или  попучаване  предоставяне  на  ЕАУ  по  реда  на  ЗЕУ , в  т , ч . , 

~ на  еъответната  услуга ) Центрове  за  комллекело  административно  
обслужване . 

Дльжностно  лице  Заявява  ЕАУ , за  да  излъпни  Услугата  може  да  бъде  предоставена  само  
(ЧСИ  / ДСИ ) определени  свои  sадължения  след  проверка  на  длъжностното  лице  в  

като 	длъжностно 	лице  съответпия  регистьр  (ЧСИlДСЙ ) и  на  
спрвмо  друго  физическо  или  правния 	интерес 	чрез 	иsискване 	за  
юридическо  лице , за  което  декдарирането  му  чрез  изричиа  декларация , 
следва 	да 	има 	съответем  подписана  с  КЕП , и  прилагане  на  копие  от  
правен 	интерес 	— 	напр . решение  по  изпъпнително  дело . 
решение 	по 	иsпълнително  
дело . 

6.1.3 Извскваяии  за  оnтимизиране  ua проqесите  по  подавапе  иа  деклара qия , взяскуеми  
в  еъответствве  с  порматввиата  уредба  п  вътретиите  ираввла  
Не  е  приложимо . 

6.1.4 Извскваппя  kT.M регпетряте  и  предоставявето  ва  адмиииетратявявтеуслугя  

Всака  удостоверытелна  административна  услуга  в  обхвата  на  Системата  трябва  
да  бъде  досrьпна  като  вътреигво -административна  електронна  услуга  чрез  уеб - 
уелуга , като  комуникацията  се  поц iшсва  с  електронен  печат  на  енституцеята  и  
с  електронен  времеви  печат  по  смисъла  на  Регламент  (ЕС ) 910/2014; 

Всяка  успуга , за  която  се  допуска  представителва  власт , трябва  да  бъде  
интегрирана  с  Регистьра  на  овластявлнията  по  смисъла  на  Закона  sa 
електронната  идентификация ; 
Системата  не  трябва  да  съхранява  данни , на  които  възпожителят  не  е  първиаен  
администратор , в  случай  че  данните  могат  да  бъдат  извличани  в  реапно  време  от  
регис iър  ыасъогветния  първичен  адмимистратор . 
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6.2 Иsготвяве  ва  свстемен  ироект  

Изпълнителят  трябва  да  изготви  системен (бизнес  и  технически ) проект , който  поддежи  
на  одобрение  от  Въ sложиrеля . В  системния  проект  трнбва  да  са  описани  всички  изисквания  sa 
реanизирането  на  Системата . Изготвянето  на  системнив  проект  вклгочва  следните  основни  
задачи : 

• Определвне  на  концепиия  на  информационната  сисгема  на  базата  на  
техническото  задание ; 

• Изготвяне  на  варианти  (минимум  2) sa графичния  дизайн  на  портапа , елед  
съвместно  планиране  на  визията  и  съдържанието  с  Въ sложителя ; 

• Дефивиране  на  детайлни  иsисквания  и  бизнес  процеси , които  трябва  да  се  
реализират  в  Систематн ; 

• Дизайн  на  информационната  система , хардуерната  и  комуникационната  
инфраструктура ; 

• Изготвяне  иа  план  за  технииеска  реализация ; 
• Определвне  на  потребителския  интерфейс (и ). 

Изпълнението  ма  sадачите  изисква  дефиниране  ма  модели  на  бизнес  процеси , модели  
на  стандартни  справки  и  анализи , модепи  на  пеиатни  бланки , политика  за  сигурност  и  sащита  

~ 	 на  данните , ос rговни  изграждащи  блокове , транзакции , технология  на  взаимодействие , 
мониторинг  на  системата , спецификацив  на  иоменклатурите , роли  в  системата  и  други . При  
докумснтирането  ма  изискванията , с  цел  постхгане  на  яснота  и  стаццартизация  на  
документиле , е  необходимо  да  се  излолзва  стамдартен  език  за  олисание  на  би sнес  процеси . 

Системниат  лроект  подлежи  на  одобрение  от  Възложителя . В  случай  на  забележки , 
корекции  или  допълнемия  от  страна  на  Въ sложителя  Изпълнителят  е  длъжен  да  ги  отрази  в  
сисгемния  проекг  в  ерок  не  ло -късно  от  5 работни  дни . 

63 Разработване  ва  софтуериото  ретевве  
Етапът  на  разработка  включва  изпълнението  на  следните  здцачи : 
Раsработка  на  модел , допълнение  към  еъществуващата  система  в  НОИ , който  трвбва  да  

бъде  одобрен  от  Аъsложителн  и  въз  основа  на  който  трябва  да  се  раsработи  цялата  система ; 
• Разработка  ва  модулите  на  имформационна rа  система  съгласно  изискванията  на  

настоящото  техническо  задание  и  системния  лроект ; 
• Провежданс  на  вътрешни  тестове  на  Системата  (в  среда  в  НОИ ); 
• Иsготвяне  на  детайлни  сиенарии  sa провеждаме  на  приемателните  тестове  за  

еrлтг  „Тестване " и  „Внедряване " на  проекта . 
~ 	 За  изпъпнение  на  дейностите  по  разработка  на  системата  участниците  в  настоящата  

обществена  поръчка  tрябва  ца  опишат  в  своите  технически  преддожения  приложим  подход  
(методологин ) за  софтуерна  разработка , която  ще  използват , както  и  инструментите  за  
раsработка  и  средата  sa провеждане  на  вътрешните  тестове . Участниците  трябва  да  олишат  
как  прсдложеният  от  тях  подход  ще  бъде  адаптиран  за  успешната  реanизация  на  Системата . 

6.4 Тестваве  
И sпълнителят  трябва  да  проведе  тесrване  на  софтуерното  решение  в  създадена  за  целта  

тестова  среда , за  да  демонстрира , че  изискванмята  са  изпъднени . Изпълнителят  трябыа  да  
преддожи  u опише  иетодология  за  теетване , която  ще  излолзва  в  план  sa тестване  с  описание  
на  обхвата  на  тестването , вид  и  спецификация  на  тестовете , управление  на  дефектите , 
регрееионна  политнка , инстрvменти , логистично  оситуряване  и  други  параметри  па  проqеса . 
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6.5 Внедряване  
Изпълнителят  трябва  да  внедри  софтуерното  решение  в  информациоината  и  

комуникационна  среда  на  ИС  на  НОИ . Това  включва  инсталиране , конфигуриране  и  настройка  
на  програмните  компоненти  на  системата  в  условията  на  екеплоатациониа rа  среда  на  ИС  на  
НОИ . 

6.6 Обученве  
Изпълнителят  трябва  да  организира  и  да  проведе  следнитс  обучешая : 

• Обучение  на  ИТ  служители  в  НОИ  за  работа  с  последни  акгу anни  версии  на  
софтуерна rа  платформа  на  раsработевите  приложения  и  предаване  на  огшт  към  
тях- разработчиците  на  софтуер , бази  данн tг  и  мрежови  администратори  в  НОИ ; 

• Провеждане  на  2 спещtализирани  обучения  за  5Р2016 u BizTalk 2016 — sa 
администриране  и  раsработване  на  лрипожения  за  посочените  продукти - sa 2 грули  
от  ло  5 човека . Обученията  следва  да  бъдат  лроведени  в  сертифициран  цевтьр  ва  
Производителя  на  продуктите  и  от  сертифицирани  от  Производителя  лектори  sa 
конкретни  за  съответното  обучение  

• Обучеыие  на  служигели  в  НОИ  за  работа  с  готовата  система  и  работа  с  лорталното  
решение ; 

Изпълнигелят  трябва  да  организира  обучение  sa работа  с  разработената  система  общо  
" 	на  10 служители  на  НОИ . За  целта  следва  да  се  лроведат  две  обучеаия , всвко  от  които  с  

проды iжителност  от  5 дни . Първата  сесия  е  лредвидена  за  лотребителите  (модераторите ) и  
администраторите  на  Портала , а  втората  сесия  - sa специализирано  обуvение  на  
администратори  за  работа  еъе  системата  sa осигуряване  на  устойчивост  и  приемственост  на  
резултатите  от  проекта . Сорс  кодовете  следва  да  бъдат  предавани , компилирами  м  инеталирани  
ма  място  при  полsване  на  система  за  сорс  контрол  в  НОИ . 

Обучението  ще  се  лроведе  ло  одобрената  от  Възложителя  план -програма , изготвена  в  
предходния  етап  на  лроекта . Преди  да  започне  обучението , Изпълнителвт  трябва  да  е  иsготвил  
и  предan на  Възложителя  следните  документи , които  ще  бъдат  изпол sвани  и  като  обучителни  
материали : 

• 	Ръководство  наадминистратора ; 
• 	Аъководство  на  лотребителя , илюстрирано  с  графики lекрийншотове  ыа  

Системата ; 
• 	Описание  на  базата  данни ; 
• 	Ylanning worksheets by task — no макети  na Microsoft - 

https:/ltechnetmicrosofr.co ш/en-us/library/ec262451.aspx ; 
• 	Planning worksheets by title — по  макети  ua Microsoft 	- 

https://tech  net.micro soft.coш/en-us/1 ibrary/се262451. aspx; 
• 	Отiсание  на  софтуерните  модули . 
Най -малко  5 рао'огни  дни  преди  датите  на  обучението  Възложителяг  ще  изпрати  на  

Изпълнителя  списък  на  служителите  sa обучение , за  да  може  Иsлълнителят  да  изготви  
присъствеиите  ешtсъци , които  в  края  на  всвко  обучение  трвбва  да  се  лредадат  на  Възложителя . 

участниците  трябва  да  опишат  в  своите  технически  предложения  методологията  за  
провеждане  на  обучението , като  се  обосноват  защо  тя  е  лриложима  при  изпъднение  на  
гореописаните  дейности  sa проееждане  на  обучението  на  служители  на  НОИ  за  работа  с  новия  
портал . 

6.7 Гараидиовиа  иодЧръжка  
Гаранционната  пордръжкана  разработения  и  инетanиран  софтуер  е  със  срок  12 меееца  

(24Х7ХЗ 65) считано  отдатата  на  подписване  ыа  окончателния  приемо -предавателен  протокол . 
Изискваниа  към  обема  иа  дейrюстите , включени  в  гаранционното  поддържане : 

По  време  на  гаранционната  поддръжка  се  извършват : 
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всички  обновявания  (Updates) на  системния  спфтуер  (SЬarePoiвt, Windows, SQL, 
дизайнът  и  разработения  приложен  софтуер . ), както  и  нови  инсталация  на  
коригираните  софтуерни  приложения . Всички  дейности  са  ва  сметка  на  
Изпъпнителя . Софryерни  проблеми , въsникнали  по  време  на  експлоатацията , 
свьрзани  с  Произноцителя  на  о'азовия  софтуер  се  решават  за  еметка  на  Microsoft 
Premier 5ирроп  на  Иsпълнwтелн . 

Разрешаване  на  всички  проблеми , които  нарутават  функциовалната  
работоспособност  на  Системата  като : 

о  Отстраняване  на  грешки  в  програмния  код  и  настройкиrе  на  Системата ; 
о  Съдейстние  при  промапа  на  настройките  на  Системата . 

Разрешаване  на  всички  проблеми , които  нарушават  работоспособносТТа  на  
сисгематз  като : 

о  Диагностициране  и  отсзраняване  на  проблеми , свързани  със  системния  
софтуер ; 

о  Диагностициране  и  отстраняване  ма  проблеми  в  сървърите  за  бази  данпи  и  
приложения ; 

о  Възстановяиане  от  реsервните  копия  на  данни , повредени  при  аварии  или  
грешки  при  работа ; 

~ 	 о  Прсивст anация  на  Сис reмата  веледствие  ма  дефектирал  хардуер . 
о  Подобряване  на  сигурностга  на  Портanа : 
о  Инсталация  и  пускане  в  ексллоатация  на  всички  подобрения  и  допълнения  в  

текущата  версия  на  системния  софтуер  и  олерационните  системи  на  
сирвирите ; 

о  Инстanация  и  пускане  в  експлоатаиия  на  всички  подобрения  и  допълнения  в  
текущата  версия  на  сърыърите  за  бази  данни  и  при ,тожения , SSOA, BizTalk u 
дР •; 

о  Акгуализиране  на  настройките  на  системния  софryер  и  операционните  
системи  при  разкриване  на  уязвимости ; 

о  Създаване  и  съхраняване  на  еталонни  състояния  на  инста  гацията  на  
оиерационните  системи  и  сървьри  при  натрупване  на  промени . 

• Консултации , относно  функционалностга  на  Системата ; 

• Преглед  и  оптими sиране  на  струкгурата  на  данните , индексите  и  конфитурациите  
на  базите  данни  с  цел  подобряване  на  лроизводителностга ; 
Минимални  изискваннн  по  отношение  na сроковете  на  реакция  при  осъществяване  
на  гаранционна  поддръжка (общи  проблеми ): 

Време  за  реакцив  при  установяване  на  проблем  в  рамките  на  8 часа . 
~ Време  за  отетраняване  на  проблема  — Next Business day. Ако  се  окаже , че  

проблемът  е  от  нерешимо  естество , поради  дефект  в  баsовия  софтуер , следва  да  бъде  
предложен  workaround решение , което  да  гарантира  работата  на  портала  в  рамките  
на  24 часа . 

• Освен  това (ако  могат  да  бъдат  определени ): 
о  При  грешэиэ  с  критични  последици  sa основната  функцион anност  на  Портала  

или  неговата  неработосппсобност  - разрешаваие  на  проблема  до  два  работни  
часа , считано  от  унедомяването  от  страна  на  НОИ ; 

о  При  грешки , водещи  до  sатрудмение  в  процеса  на  работа  (фунициониране  в  
ограничен  режим ) - разрешаване  на  nроблема  до  осем  работни  часа , считано  
от  уведомяването  от  страна  на  НОИ ; 

о  При  грешки  с  минимапни  лоследици  за  норюалното  обслужване  на  бизнес  
процес rгге  - разрешаване  на  лроблема  до  три  работни  дни , считано  от  
уведомяването  от  страна  на  НОИ ; 
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о  За  осъществяване  ма  своите  гаранционни  задълженив  Изпъ .лнителят  следва  
да  предложи  процвдура  sa гаранционно  обслужване , както  и  процедура  за  
генериране  назаявки  и  отчети . 

Изпълнителят  трябва  да  осигури  за  своя  сметка  гаранционна  поддръжка  за  период  от  
миnимум  12 месеца  след  приемане  в  експлоатация  на  системата . 

При  необходимост , по  време  иа  гаранционния  первод  трвбва  да  бъдат  осъществявани  
дейности  по  осиryряване  на  експлоатаг lионната  годност  на  софтуера  и  ефективното  му  
иsлолзване  от  Възложитела , и  спучай  че  настьпят  яини  отклонения  от  нормалните  
екеплоатационни  характеристики , заложени  в  системния  проекг . 

Изпълнителят  еледва  да  предостаьи  услугите  по  гаранционна  поддръжка , като  
лредоставя  за  своя  сметха  единна  точка  за  достьп  за  приемане  на  телефонни  и  е-mail 
съобщения . 

Приоритстите  на  прnблемите  се  определят  от  Възложителя  в  завнсимост  от  влиянието  
им  върху  работата  на  администрацията . Редът  на  отстраняване  на  проблемите  се  опредсля  в  
зависимост  от  технии  приоритет . 

Минималнивт  обхват  на  ноддръжката  трябва  да  включва : 
• Извършване  на  диагностика  на  докладван  проблем  с  цел  осигуряване  ма  

правилното  функциониране  на  системите  и  модулите ; 
~ 	 • Отстраняване  на  дефектитв , открити  в  софтуерните  модули , които  са  

модифицираии  и.цс  разработени  в  обхвата  на  ироекта ; 
• Консултации  за  разрешаване  на  проблеми  по  предложената  от  Изпълнителя  

конфигурация  на  средата  (операционна  система , 6asa данни , middleware, 
хардуср  и  мрежи ), използвана  от  приложението , вкnючително  лромеии  в  
конфигурацията  на  софтуерната  имфраструктура  на  мястото  на  инсталация ; 

• Възстаноияването  иа  систсмата  и  данните  при  евентуален  срив  на  системата , 
както  и  коригирането  им  в  следствие  на  грсшки  в  сисгемата ; 

• Експертнн  консултацим  ло  телефон  и  епектронна  поща  за  системните  
администраторн  на  Въ sложителя  за  идентифициране  на  дефекти  или  грешки  в  
софтуера ; 

• Актуализацин  и  предаване  на  нова  версьw на  документацията  на  системата  ири  
усrановени  явни  несъответствия  с  фактически  реализираните  функционалности , 
както  и  в  случаите , в  които  са  извършеие  действия  по  отстраняване  на  дефекти  
и  грешки , в  рамюате  на  гаранцвонната  поддръжка . 

7 ОБщИ  ИЗИСКВАНИЯ  ЗА  ИНФОРМАЦИОННИ  СИСТЕМИ  В  ДЪРЖАВНАТА  
~ 	 АДМИНИСТРАЦИЯ  

7.1 Фувкдновалвв  извскванвя  кьм  информацвоивата  система , интегрврана  в  нортала  
Достьпя  до  ус.ryги  следва  да  бъде  реализиран  в  рамките  на  тоиа  задание  с  излолзване  и  

организиране  на  SOA архсггектура . Всички  епоменати  електронни  услуги  следва  ца  бъдат  
преизградени  на  базата  на  BizTalk. 2 ус.туги  следва  да  бъдат  MS Analysis Serviccs ннтегрирани , 
с  цел  подо6рвване  на  бързодсйствието  и  досnпа  до  данни  в  различни  сечения . 

7.1.1 Спеqвфичвв  взвскваввя  
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7.1.1.1 Двзаёвът  ва  модеда  иа  решеввето  сiедва  да  бъде  взготвен  от  Извъливтелв , но  
реда  ва  договора  за  Coвsultaacy services, овисаии  в  взвсквавввта  ва  т. 7.1.1.1. 

Решенвето  сдедва  да  бъде  вредставево  sa одобревве  от  Възложвтелв  в  
докумевтыраио . 

Дейнлетите  по  7.1.1.1 се  отиаеят  и  към  даване  на  наеоки  за  интеграция  на  системен  
софтуер , касаещ  10 елекгронни  услугх , иредоставени  за  клиентите  на  НОИ , а  също  така  
изнскват  оразмеряване  на  решението (софтуера  и  хардуера ), инстanиране  и  настройване  на  
системния  софтуер  в  ИС  на  НОИ , с  оглед  покриване  на  бъдепги  изисквания  по  мигриране  на  
електронни  услуги  в  НОИ  за  потребители  на  ИС  на  НОИ  и  за  външни  ютиенти  на  ИС  на  НОЙ . 

Всички  дейносп i по  7.1.1.1, съгласно  иsискванията  по - долу  еледва  да  завършват  с  представепа  
документация , мзготвена  от  Consu]tancy services. Дейностите  агедва  да  вгспочат : 

• Настройването  на  баsовия  софтуер  SharePoint 2016/BizTa1k2016 или  по -нона  
версия ; 

• хастройване  на  лродукта  във  вирту anизирана  среда , включително  Windows, unu 

добавки  към  нсго , (във  ферма  от  2 нода ), вкл . настройване  на  всхчки  
съпътстваши  решението  лродукти „вкл . настройването  на  Microsoft SQL сървър .; 

• Инеталиране  на  ередства  за  онаайи  визуализация  документи  u Share 

~ 	 Point(.doc,docx,pdf,xls) и  др . 

Които  да  бъдат  извършени  по  реда  на  т . 7.1.1.1. в  от  настоящото  задание  и  съгласно  
изискванията  за  реализация  на  решението  и  спсцификите  му  до  момеита , която  с  
предварително  одобрена  от  Rъзложителя . Йнсталацията  следва  да  бъде  извършена  в  нова  
среда (прсдосганена  от  Иsлъпнителя ), а  съдържанието  на  сгарата, (SP2013) мигрирано  към  
ново  инстanираната  от  Изпълнытсля , там  където  миграцията  веае  не  е  завършила  при  
дейности , извършвани  в  ИС  на  НОИ , а  съшо  и  по  предходни  проекти . 

Настройването  на  BizTalk Server за  целите  на  пnртала  и  услугите  в  него  да  бъде  
извършено  по  реда  на  т. 7.1.1.1. от  настоящото  задание  и  с  инстатгране  в  клъсгерыа  (High- 

availabiliTy) конфигурация , вюг . инсталиране  и  настройка  на  необходимия  брой  сървъри (поне  
2 виртуалми  Windows servers), Microsлft SQL u др , позволяаащо  развитие  ua ESB в  бъдеще . 
Всмчки  лицензи  за  инстanация  и  хардуерът  sa това  заданхе  са  собетвеност  на  НОИ . 
Архитектурата  и  дизайна  на  решеныето , относно  нас7ройването ,( или  инетапацыята  на  
Microsoft Sofiware), оразмеряването  на  платформата  относно  посоченыте  софryерни  
продукти (ба sов  софтуер  на  Microsofr) следва  да  бъдат  изготвеии  от  оторизирани  за  целта  
слециалисти , ло  реда  на  т . 7.1.1.1. от  ыастоящото  задание  и  последващи  инсталации  в  ИС  на  
НОИ . Експертите , извършващи  цейностите  по  реда  и  при  условията  на  т . 7.1.1.1 следва  да  имат  
съотнетните  познания  и  да  са  сертифицирани  за  работа  с  посочените  лродукти , като  
оразмеряването  следва  да  е  базирано  на  анализ  на  натоварването  на  системата  и  бъдещето  
нарастване  на  данните . Да  сс  прсдвидят  дейности  по  архивиране , антивирусна  защита  и  др . от  
наличиите  в  НОИ  лицензи . Балансирането (NLB) следва  да  бъде  през  ферма  от  наличнхте  ы  
НОИ  F5 Load Balancers. 

Настройването , или  инстапирането  ua SSAS за  2 дейиости , включваг qи  ел . услугы  в  
НОЙ  да  бъде  извършено  по  реда  на  т . 7.1.1.1. от  настоящото  задание , съгласно  изискванията  
на  този  проект , no c лодходящо  оразмеряване , позволвващо  преи sползването  на  системння  
софтуер . 

• 	Предвижца  се  цялото  решение  да  бъде  базирано  върху  текущата  инфраструктура  
в  НОИ  и  виртуализюрано  сьс  средствата  на  Windows при  условията  на  т . 7.1.1.1. Всички  
възникнали  проблеми  и  грешки , включително  върху  вирту anните  сървъри  по  време  на  
инсталацията  еледва  да  бъдат  решввани  по  стандартниа  ред  за  ползване  ua Premier Support, 

указан  в  изискваыията  кьм  учаетника  в  заданието ; 

• 	Програмирането  следва  да  бъде  c Visual Studio(С#i) - последна  актуanна  версия ; 
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Всички  липси  u несъответетвия  при  ивтеграциа  ва  портала  със  съществуващи  системи , 
вкд . структури , програмен  код , нетачности , настройки  и  др  олисани  в  техническото  sадамие , 
следва  да  бъдат  извършени  в  рамките  на  това  задание  sa сметка  на  Изпълнителя , без  това  да  
нарушава  фувкционалностга  на  която  и  да  е  текуща  инеталирана  система , както  и  да  води  до  
промени  в  иея , яключителио  конфигурационни  такива . 

Всмчки  дейности  по  обновяване  на  сорс  кодове , баsи  ланни  и  др , както  и  конетап tрани  
лгшси  в  кодовеге , настройки  на  системен  и  баsов  софтуер  и  др . са  за  сметка  на  Йзпълнишля . 
Възложителя  не  носи  отгоьорыост  за  работослособностга  на  системи , които  са  инсталирани  и  
работещи  н  ИС  на  НОИ  към  момента , свързаня  с  изпълнението  на  това  задание . Дейностите  
по  обновяване  и  развитие  на  портала  еледва  да  се  вписват  в  настовщата  в  момента  ИС  на  НОИ , 
осигурявайки  развивайки  го  към  по - модерна  платформа  u SOA. Свързването  от/към  
софтуерните  системи (вътрешни  и  външни ) еледва  да  бъде  извършено  на  базата  на  ESB. 
Всички  упомеиати  системни  софтуерни  продукти  са  собственост  на  Възложителя  

Всички  въпроси , доуточнения  и  проблеми , възникнали  по  време  на  проекта  се  
доуточнават  в  модела , само  след  съгласуване  с  Въ sложитепя . Изпълнителят  трябва  да  следва  
добрите  практики  лрн  изграждане  на  подобни  решения , които  са  с  последователност  от  
Business Process- Use cases-Activity- Паtа  diagram-Component-Yackage-Deploy гnent. 

Порталното  решение  трябва  да  осигурява  програмыи  и  технологнчни  средства  за  
иsграждане , въвеждане , поддържане , иsползване  и  съхраняване  ииформация  на  базата  на  
SharePoiп t 2016 ферма  u MS 5QL 2016 сървър  или  по -нови  версии . Приложснието  трябиа  да  
осигури  възиожности  за  обмен  на  данни  с  информационните  системи  на  държавната  
администрация . 

7.1,2 Иитегра qвв  с  въвшни  информациоивв  системи  

• За  реализиране  на  основни  биsнес  процеси  Системата  трябва  да  пордържа  
интеграция  в  реално  време  с  ПИК/ИКО  на  мнформационни  системи  на  НАП ; 

• Игггегрираната  информационна  система  на  държавната  администрация  
(ИИСДА ), в  частност  Регистьра  на  услугите , в  който  се  вписват  допустимите  
заявители  и  лолучатели  на  административни  услуги  - например : проверка  на  
достьпа  до  съответните  обстоятелства ; посочване  на  идентификат nр  на  
конкретна  административна  услуга , за  която  е  нужно  извлмчането  на  
съответните  обетоятелства  от  регистрите ; 

• Инreграциите  с  външни  информаиионни  системи  и  регистри  трябва  да  се  
реализира  vpes стандартеп  интеграциопен  слой . 

7.1.3 Иитеграционен  слов  
Копцептуалното  предложение  и  практическата  реали sация  трнбва  да  са  еъобразени  с  

текущото  състояние  на  инфраrіруктурата  в  НОИ  и  да  гарантерат  възможностга  за  бъдещо  
развитие . 

Интегриране  с  комбинация  ЕГНQIИК  и  ЕИК (БУЛСТАТ )/ИКО  па  HOH, идентифииатор  
ва  НАП  или  с  електронен  идентификатор /идентичност  предоставена  от  ДАЕУ  в  бъдеще , или  
оторизация  с  еiектронен  подпие  от  наличните  CA (Certification Authority). След  
идентификация  по  един  от  изброените  начини  да  се  осигури  с  еднократно  в  шsане  в  портала , 
лолзването  на  съответыите  услуги (отнася  се  sa услугите , които  ще  се  интегрират  н  лортапа ). 

Създаване  на  възможност  за  поддържане  на  клиентски  лрофили  и  интеграция  ua MS 
CRM, наличен  в  НОИ . Клиентския  профил  следва  да  бъде  съ sдаден  за  фиsически  и  
юридически  лица . Следва  да  съдържл  основни  данни  sa физическо  лице , или  фирма . 
Попълването  на  дамни  за  клиентския  профил  да  е  еднократно , при  първоначално  достьпване  
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на  портала  от  страиа  на  Интернет . При  тnва  се  проверява , дали  такава  регистрацвв  вече  е  
правена , като  ако  същата  съществува  се  ползва  по -нататьк  при  работа . Ако  не  съществува , се  
въвеждат  основни  данни  за  клиента (имена  адрес  и  др .). Клиентекият  профил  следва  да  бъде  
интеэрирав  съе  САМ , от  къдет  иалични  данни  могат  да  бъдат  частично , или  пышо  заредени  
при  напичие  на  съответните  идентификатори  за  тьрсене . Клиевтския r профил  следва  да  
съхранава  извършваните  до  момента  действия  и  да  съдържа  услуги , ктгго  моrат  да  бъдат  
ползвани . Съдържанието  на  услугитезрябва  ла  бъде  менажируемо  от  Администраторите  на  
портала  в  НОИ (например , при  създаване  на  нова  услуга , рубрика , подрубрика  или  меню  да  
може  да  сс  визуализира  автоиатично  в  профила ). 

7.1.4 Техвическв  взвсквавия  към  ивтерфеёсите  
Приложните  програмни  интерфейси  трябва  да  отговарят  на  еледните  архитектурни , 

функцион anни  и  технолоп {чни  извсквания : 
• Служебните  онлайн  имгерфейси  трябва  да  се  предоставят  като  уеб -услуги  (web- 

scrvices) и  да  осигуряват  достаэъчна  мащабируемост  и  производителност  за  
обелужване  на  сипхронни  sаявки  (syne ри 11) a реално  време . с  максимално  време  
за  отroвор  ua заавки  под  1 секунца  sa 95% от  заявките , които  не  включват  
залитвания  до  регистри  п  външнн  системи . Изпълнителят  трябва  да  обоснове  
прогнозирано  натоварване  на  Системата  и  да  предложи  критерви  за  оценка  на  
максимално  допустимото  време  за  отговор  на  машинна  заявка . Критерият  за  
оценка  следва  да  се  основава  на  анализ  иа  лрогнозираното  натоварване  и  на  
наличния  хардуер , който  ще  се  ьзползва . Излъпнителят  грябва  да  лредстави  
обосновано  предложеиие  за  минималното  време  sa отговор  на  заявка  на  базата  
на  лосочени re по -горе  критерии  и  да  оеигури  iryхсните  условия  за  еггазването  му ; 

• Да  бъде  лредвидено  създаването  и  поддържането  на  тестова  среда , досгьпиа  за  
използване  и  извършванс  на  интеграционни  тестове  от  разработчици  на  
информационни  системи , включително  такива , изпъпняващи  цейности  за  други  
администрации  или  за  бизнеса , с  цел  no-neciro u устойчиво  интегриране  на  
съшествуващите  и  о'ъдещи  ипформационни  системи . 

• Да  включват  ацмивнстративен  панел  за  управление  и  отстраняваие  на  проблеми  
и  грешки  на  fiиsнec ниво , какго  и  възможност  за  трасиране (отчигане ) на  
зранзакциитс . 

Иsискваиия  към  потребителскня  интерфейс  на  портала : 

• Системата  трябва  да  има  иновативна  визия , която  да  сьбира  в  себе  си  
едыовременно  бързо  и  опростено  достигане  до  менютата  на  сайта  и  уодерните  
подходи  за  представяне  на  информациита . Основна  цел  на  настоящия  проект  е  
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	 подобряване  визията  на  настоящия  портал  на  НОИ  с  тлед  постигаие  на  
осъвременаване  и  модернизиране  на  изгледите  за  потребителя . 

• Системата  трнбва  да  предостави  интегриран  потребителски  интерфейс  на  
български  и  аиглийски  език  на  основните  рубрики  и  подрубрики  на  сайта  на  
НОИ ; 

• Системюа  трябва  да  предостави  потребителски  интерфейс , осигуряващ  
конгекстно -зависима  ломощ . Контекстно -зависимата  помощ  трвбва  да  бъде  
iecxo достъпна  за  потребителя ; 

• Разпределението  на  съдържанието  на  интернет  сайта  трябва  да  е  лодчинено  на  
бързия  и  оперативен  достъп  до  осэювните  рубрики  и  спазване  на  струкгурпата  
логика  на  организацията  на  дейноспа  в  НОИ ; 

• Разпределението  на  рубрики  ц  подрубрнки  трибва  да  зависи  от  конкрет [эите  
взаимовръзки  между  админиетративните  елсменти , като  информацията  по  
конкретна  тема , дейност  или  услуга  трибиа  да  бъде  ситуирана  в  една  обща  
рубрика ; 
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• В  здвисимост  от  дълбочината  на  информациошшят  масив  дървото  на  
подрубрыки re следва  също  да  е  подчиненп  на  организа qионната  логика  и  данни  
от  една  група  да  не  се  „раsмиват" в  няколко  различни  подрубрики ; 

• Интерфейсьт  на  сайта  да  е  раsработен  с  дизайн , отговарящ  на  спецификата  на  
НОИ  като  административна  с ryуктура  и  съдържащ  всички  институционални  
комлоненти , характерни  sa института  (лого , цветове  и  т .н ); 

• Пптребителският  интерфейс  трябва  да  позволява  добаввне  на  снимки , галерия  
от  снимки , банери , лога , бутони , анимации  и  др . 

• Потребите .лският  ннтерфейс  трябва  да  предоставя  възможност  за  създаване  на  
анкетни  карти  и  отчитането  на  реsултата  им ; 

• Потребителският  интерфейс  трябва  да  бъде  оптими sиран  за  лесно  и  бърsо  
вьвеждане  на  даини ; 

• Да  поддържа  опция  „предварителен  преглед" (preview), позволяваща  
предварителна  визуализацив  (npes коигрол  панела ) на  материала  така , както  би  
иsглежвал  на  „живия " сайт ; 

• Публикуването  (добавянето  и  рејlактирането  на  информацив ) да  може  да  се  
нзвършва  от  лица  със  средыо  ниво  на  компюгьрна  грамотност ; 

• В  графичниа  интерфейс  трябва  да  сс  предвиди  такова  подреждане  на  полетата , 
~ 	 че  да  се  ограничи  дължината  на  вертикалния  скрол  (scroll) u трябва  да  изк  ночва  

ло  възможност  иоявата  на  хоризонтален  скрол  (scroll) за  есички  изгледи  — 
дескгоп , мобилен  u RSS; 

• Системата  трябва  да  оси ryрява  лесна  птмяна  на  дейсгвия ; 
• Сисгемата  трябва  да  иsисква  зanължително  потвърждаване  при  необратими  

действия , като  изтриване , преименуване  и  др .; 

• Системата  трибва  да  предоставя  въsможност  за  извършване  на  процедури  по  
1MPORT EXPORT на  данни  пт  файлове , структурирани  по  зададени  от  НОИ  
критерии . 

7.1.5 Електровна  идентификадив  иа  иотребителвте  

• Еаектропната  идеитификация  на  всички  потребители  трябва  да  бъдс  
реализирана  в  съответствие  с  изискванията  на  Регламент  ЕС  910/2014 и  Звкона  
заелектронната  идентификация ; 

• Трябва  да  бъде  реали sирана  интеграция  с  националната  схема  sa елеюронна  
идентификация  съгласно  изискванията  на  Закона  за  елекэронната  

~ иденгификация  и  дсйстващите  нормативни  правила  за  олеративна  
съвмесгимост . За  цепта  поиеистемата  за  автеитикация  и  оторизация  на  
потребителите  трябва  да  лоддържв  интеграция  с  външен  доставчик  на  
вдентичност  - в  случал  с  Центьра  sa елекчронна  идентификация  към  Държавна  
агенция  „Елек  ронно  управленис ". Рсализацията  на  интеграцията  трябва  да  бъде  
осъществева  по  стандартни  протоколи  SAML 2.0 и/или  OpenlD Connect; 

• Системата  трябва  да  поддържа  и  стандартен  подход  за  регистрация  на  
иотребители  с  Е1'Н/ПИК  или  ЕИК /ИКО  - за  потребители , които  нямат  издадени  
удостоверения  за  елсктронна  идентичност , и  sa потребители , коиго  желаят  да  
продължат  да  изполsват  електронни  административни  услуги  с  КЕП ; 

• Процесът  по  регистрация  на  лотребители  трябва  да  бъде  максимално  опросген  
и  бърз , но  трябва  да  включва  следните  специфични  стьпки : 

о  Визуализиране  на  информация  относно  сты iкиге  по  регистрация  и  
ипформациа  във  връзка  с  процеса  за  потвърждаване  на  регисграцията  и  
акгивиране  на  потребителския  профил . Съвети  към  потребителите  sa 
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ироверка  H настройките  на  имейп  кдиентите , свързани  с  блокиране  на  
спам , и  съвети  за  sключване  на  домейна  на  Възпожителя  в "бял  сиисък ' ; 

о  Избор  на  потребителско  име  с  контекстна  валидация  на  полетата  (in-line 
validation), вкпючително  и  за  избраноти  потребителско  име ; 

о  Избор  на  парола  с  кт tтекстна  валидация  на  полето  (in-line validation) u 
ви sуализиране  на  сложностга  на  паролата  като  "слаба ", "нормална " и  
"силна "; 

о  Реализиране  на  функционалмост  за  потвържцение  и  акгивиране  на  
регистрацWята  чрез  излращане  на  съобщение  до  регистриранин  имейл  
адрес  на  потребигеля  с  хипер -линк , с  едыократно  геиериран  токън  с  
ограннчена  времева  валидмост  за  потвърждение  на  регистрацията . 
Възможност  за  последващо  препращане  на  имейла  за  потвърждение , в  
слуиай  че  е  бил  блокиран  от  смстемата  на  потребителя . 

• При  реали sиране  на  вход  в  Системата  с  удостоверение  за  електронна  
идентичност , по  Нацаоналиата  схема  за  електронна  идентификация , Системата  
трябва  да  изпол sва  потребителския  лрофил , създаден  в  Системата  за  електронна  
идентификация , чрез  интерфейси  и  ло  лротоколи  съгласно  подзаконовата  
нормативна  уредба  към  Закона  за  електронната  ицеигификация . В  слуvай  че  
даден  потребител  има  регистриран  потребителски  профил  в  Системата , който  с  
съзцаден  преди  въвеждамето  ва  1lацмонапнатв  схема  за  електронна  
идентификация , Системата  трябва  да  предлага  на  потребителя  възможност  за  
"сливанё  на  профилите  и  асоцииране  на  локалния  профил  с  този  от  
Националнатя  система  за  елекгронна  идентификация . До iryстимо  е  Системата  
да  поддържа  и  допълнителни  данни  и  метаданни  за  потребителите , но  само  
такива , коЕпо  не  са  включени  като  реквизити  в  централизирания  профил  на  
потребителя  в  Систематазаслекзронна  иденгифмкация ; 

• Системата  трябва  да  се  съобразява  с  предпочитанията  на  потребителите , 
дефинирани  в  потребителските  им  профили  в  Системата  за  електронна  
иделтификация , по  отношение  на  предлочитаните  комуникационни  квмали  и  
канали  sa получаване  на  нотификации . 

7.1.6 Отвореив  даиии  

1le е  лриложимо . 

7.1.7 Формвраве  ва  взгледв  

~ 

Потрсбителите  на  Смстемата  трябва  да  получават  разрези  на  информацията  чре s 

филтриране , пренареждане  и  агрегиране  на  данните . 
Резултатът  се  представя  чре s: 

• Виsуализиране  на  таблици ; 

• Графична  визуализация  на  екран ; 

• Разпечатване  на  хяртиен  носител ; 

• Експорт  на  дании  в  един  или  в  ыяколко  от  иsброените  формаrи  — ODF, Excel, 
PDF, HTML, ТХТ , XML, CSV. 
Софтуерната  система  е  изцяло  WEB ориентирана  и  интегрирана  в  Портanа . 

7.1.8 Адмипвстрирапе  па  Снетемата  
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Систеиата  трябва  да  осигурява  панел  за  администриране  на  потребителите  и  правата  за  
досп ,п , както  и  въsможност  за  манипулиране  на  структурата  и  визията  на  сайта  npes user- 
friendly потребьnелсюи  интерфейс , вю i и  тези  заложени  в  SP2016 . Да  осигури  еъздаввне  и  
тьрсене  в  логове  за  достьп  на  клиенти  (потребители ), включващи  вмеиа , дата , час , номер  на  
услуга , вхоцни  иараметри , резултати , забележки , коментари  и  др . 

7.1•9 Ексвлоатаввоввв  взыскваныа  

• Системата  трябва  да  има  адекватна  за  Възложителя  проиsводителност , 
съобразенас  очаквани  ликови  натоварвания ; 

• Систеыата  трябва  да  е  на  разположение  и  в  експлоагация  във  времето , когато  се  
използва  от  потребителите . Не  се  допуска  липса  на  услугата  по  време  на  
очакваните  периоди  на  пиково  натоварване ; 

• Системата  трябва  да  предоставв  фуикциовалност  за  създаване  на  архивни  коиив  
на  данните ; 

• Смстемата  трябаа  да  предоставя  функционалност  за  въsстановяване  на  данни  от  
архинни  колия ; 

• Съдържанието  трабва  да  е  достъпно  по  няколко  канала  и  формата  едновременно  
— (уеб  страница , мобилна  версия , RSS канan). Стwiовите  дефиниции  трябва  да  са  

устойvиви  във  всеки  канап . Respoиsive Web design. 

• Всички  уебинтерфейси  да  се  визуа  шзират  коректио  и  идентично  на  последните  
версии  на  браузърите  lntemet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Safari. За  веички  
останали  версии  и  модели  браузери , еъдържанието  трябва  да  остане  четимо , 
дори  и  да  не  се  ви sуали sират  според  приетата  концепция ; 

• Формите  трябва  да  гарантират  иелостга  и  непротиворечивостта  на  данните  в  БД  
посредством  набор  от  правила  и  операции  за  валидиране  (логически  коніроли ); 

• Системата  трябва  да  подцържа  история  на  всички  операции , извършени  от  
потребителите  — брой  досещения  в  портала  и  др . 

• Всич rnи  усб  иитерфейси  на  приложенисти  трябва  да  се  валиднн  според  
акгуanните 	(послсдыите ) 	стандарти 	и/или 	препоръки 	на 	изпалзваните  
технологии  в  решеіьието . Макетите  не  трябва  да  съдържат  скриптови  или  
стилови  грешки  ьии  предупреждения . Валидностга  по  използваните  стандарти  
или  прелоръки  да  бъде  хроверена  с  услугите  за  лроверка  на  валидностга  на  
Wor1d Wide Web Consortium - validator.w3.org . 

• Достьпът  до  различни  езтектронни  услуги  да  се  осъществява  чрез  единен  нход  зв  
достьп  - SSO; 

~ 	 • Порталът  трябва  да  е  оптимизиран  sa тьрсене  (SEO) от  водещите  тьрсещи  
машини  в  Ивтернет ; 

• Да  предоставя  гьвкави  и  мощни  възможности  за  тьрсене  в  съдържанието  на  
сайта ; 

• Търсенето  да  отчита  структурата  на  съдържанието ; 

• Да  има  възможност  sa усъвършенствано  тьреене  отчитащо  струкryрата  на  
съдържанието : 

° 	По  дуюа ; 

о 	По  фраза ; 
о 	I10 име  на  файл ; 

о 	В  рамките  на  олределена  част  от  дървото  на  съдържанието ; 

7.2 Нефуыкдвоваляы  взыскваввя  към  ивформадвоыната  свстема  
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Външния  портал  на  IiOИ  трябва  да  се  разработи  на  базата  на  съвременните  ИТ  
стандарти , технологични  средства  и  най -добри  практики . Плдходът  при  разработката  трябва  
да  даде  възможност  за  бъдещо  разширение  и  раsвитие . 

7.2.1 Авторскв  права  п  взходев  код  

Всички  компюп ,рни  лрограми , които  сс  разработват  за  реатизиране  на  Системата , 
трябва  да  отговарат  на  критериите  и  изискванията  за  софтуер  с  отворен  код ; 

• Всички  авторски  и  сродни  права  върху  произведения , обект  на  закрила  на  Закона  
за  авторското  право  и  сродните  му  права , включително , но  не  само , 
компютьрнпте  програии , техният  изходен  програмев  код , структурата  и  
дизайнът  на  интерфейсите  и  базите  данни , чието  разработване  е  включено  в  
иредмета  на  поръчката , въsникват  за  Възложитсля  в  пълен  обем  без  ограничения  
в  използването , изменешаето  и  разпространението  им  и  представляват  
прои sведения , еъзцадени  по  поръчка  на  Възложителя  съгласно  чл . 42, ап . 1 от  
Закона  за  авторското  право  и  сродни re му  права ; 

• Приложимите  и  допустими  лицензи  sa софтуер  с  отвореп  код  са : 
o GPL (General РиЫ iс  License) 3.0 
° LGPL (Lesser General РиЫ iс  License) 

~ ° AGPL (Affero General РиЫ iс  License) 
o Apache License 2.0 
o New B5D license 
о  МТТ  License 
o Mozilla РиЫ iс  License 2.0 

• Изходният  код  (Source Code), разработван  по  лроекта , както  и  цядата  техническа  
документация  трябва  да  бъде  бъдат  ггублично  достьпьи  онлайн  като  софтуер  с  
отворен  код  от  първия  ден  на  разра fiотка  чрез  иsлилзване  на  симема  за  контрол  
на  версиите  и  хранилището  по  чл . 7в , т.18 от  3GY; 

• Да  се  иsследва  възможностга  реsултатният  продукт  (Системата ) ца  се  изградм  
частично  (библиотеки , пакети , модули ) или  изцяло  на  базата  на  съществуваши  
софтуерни  решения , които  са  софтуер  с  агворен  код . Когато  е  финансово  
оправдано , да  се  предпочита  тоsи  подход  лред  иsграждането  на  собствено  
софтуерно  решение  в  цялост , от  ыулата . Йзбраният  подход  трабва  да  бъде  
детайлно  опысан  в  техиическото  предложение  на  участниците ; 

• Да  бьде  ирсдвидено  изпол sването  на  Система  за  контрол  на  версиите  и  цялата  
информация  за  главното  копие  на  хранипището , приего  за  ориrинален  и  

~ 	 цеитрален  източник  на  съдържанието , да  бъде  достьлна  публично , онлайн , в  
реално  време _ 

7.2.2 Свстемва  в  првложва  архвтек tура  

Системата  трябва  да  бъде  реализирана  като  разпределена  модупна  
информациоина  система . Системата  трябва  да  бъде  реаигизирана  съе  стандартни  
технагогии  и  да  лоддържа  общоприети  комуникационни  стандарти , които  ще  
гарантират  еъвместимост  на  Системата  е  бъдеицг  разработхи . Съществуващите  
модулы  функционалности  трябва  да  бъдат  рефакторирани  и/ыли  надграцени  по  
начин , който  да  осигури  иsлълнението  на  настоящето  изискване ; 
Бизнсс  процесите  ы  услугите  трябва  да  бъдат  ироектырани  колкото  се  може  по - 
не sависимо  с  цел  ио -лесно  надграждане , раsширяване  и  обслужване . Системата  
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трябва  да  е  максим anно  параметри sирама  и  да  позволява  настройка  и  промяна  
на  парамеірите  преs служебен (администраторски ) потребителеки  интерфейс ; 

• Трябва  да  бъде  реализирана  функционалност  sa текущ  мониторинг , анanиs и  
коитрол  на  изпилнението  на  биsнес  процесите  в  Сисгемата ; 

• При  разработката , тестването  и  внедраването  на  Системата  Изпъпниrелят  
трябва  да  лрилага  паложили  се  архитекгурни  (SOA) модели  и  дизайн -шаблони , 
както  и  лринцилите  на  обектно  ориентирания  подход  за  разработка  на  
софтуерни  приложения ; 

• Системата  трябва  да  бъде  реализирана  със  софтуерна  архитектура , ориентирана  
към  услуги  - Service Odcnted Architecture (5 ОА)BizTalk server; 

• Взаимодействията  между  отделните  модули  в  Сисreмата  и  интеграциите  с  
външни  информационни  системи  грябва  да  се  реализират  и  опишат  под  формата  
на  уеб -услуги  (Web Services), които  да  са  достьпни  за  ползване  от  други  системи  
в  държавната  администрация , а  sa определени  услуги  — и  за  гражданите  и  
биsнеса;3а  всеки  от  отделните  модули /фуик qионалности  на  Системата  следва  
да  се  реапизират  и  опишат  приложни  програмни  интерфейси  — Application 
Progamming Interf-aces (API). Приложните  програмни  иытерфейси  трябва  да  са  
достьпни  и  за  интеграция  на  нови  модули  и  други  вътрешнм  или  външни  
системи , отнесено  към  по-горното  изискване ; 

• Приложните  програмыи  интерфейси  и  информационните  обекти  задължително  
да  поддържат  атрибут  за  версия ; 

• Версията  ва  програмните  интерфейси , представени  чрез  уеб -услуги , трябва  да  
поддържа  версията  ло  един  или  някопко  от  следните  начини : 

о  Като  част  от  URL-a 
о  Като  GET параметьр  
о  Като  НТТР  header (Accept или  друг) 

• За  всеки  отделен  лриложен  лрограмен  интерфейс  трябва  да  бъде  разработен  
софтуерен  комплект  за  интеграция  (SDK) на  поне  две  от  лолулярните  развойни  
платформи  (.NET, Java, РНР ); 

• Системата  трябва  да  оситурнва  въ sможности  за  раsширяване , резервиране  и  
балансиране  на  натоварванего  между  множество  инетанции  на  сървъри  с  
еднаква  роля ; 

• При  разработването  на  Системата  трябва  да  се  предвидят  въsможни  промени , 
продикгувани  от  непрекъснато  ироменящата  се  норматхвна , биsнес  и  
технологиина  среда . Основно  изискване  се  явява  пеобходимост rа  
информационната  система  да  бъде  рачработена  като  гьвкава  и  лесно  адаптиныа , 

— 	 като  отчитазаконодателни , административпи , структурни  или  организационни  
промели , водещи  до  промени  в  работните  процеси ; 

• Изпълнителят  трабва  да  осигури  механизми  за  реалиаиране  на  бъдещи  промени  
в  Системата  без  промяна  на  съществуващия  програмен  код . Когато  това  не  е  
възможно , времето  за  промяна , компилиране  и  пускане  ы  ексллоатация  трябва  
да  е  сведено  до  минимум . Бъдещото  развитие  на  Системаrл  ще  се  нanага  във  
връзка  с  промени  в  лравната  раика , лромени  в  модела  на  работа  на  
иотребителите , промени  във  външни  системи , интегрирани  със  Системата , 
отстраняване  на  констатирани  проблеми , промени  в  модела  на  обелужване  и  др . 
Такива  промени  ще  се  извършват  през  целия  период  на  екеплоатация  на  
Системата , включително  и  по  време  на  гаранционмия  период ; 

• Изпълнителят -грябва  да  проектира (при  необходимост ), подготеи , инсталира  и  
конфигурира  каго  минимум  следните  среди  sa Системата : тестона  и  
nродуктпвна ; 

• Системата  трябва  да  бъде  разгърната  вьрху  съответните  среди  ; 
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• Тсстовата  среда  за  външни  нужци  трябва  да  бъде  създадена  и  поддържана  и  като  
"Sandbox", така  че  да  е  достъпна  за  използваые  и  ызвършванс  на  интеграцтонни  
тестове  от  разработчици  на  информационни  системи , включителыо  такива , 
юзпыгняващи  дейности  sa други  администрации  или  бизнеса , с  цел  по-лесно  и  
устойчиво  интегриране  на  съществуващи  и  бъдещи  информационни  системи . 
Тестовата  средз  за  външхи  нужди  трябва  да  е  напъпно  отделна  от  останалите  
среди  и  не itното  иsползване  не  трябва  да  влияе  по  никакъв  начин  на  нормалната  
работа  на  остана  ште  среди  или  да  еъздава  каквито  и  да  бмо  рискове  sa 
информационната  сиьурност  и  защитата  на  личните  данни ; 

• В  Техническото  си  предложение  участникът  грябва  да  опише  добрите  практики , 
които  ще  прилага  по  отношение  на  всеки  аспект  от  системната  и  придожната  
архитектура  на  Системата ; 

• Трябва  да  бъдс  създаден  административен  интерфейс , чрез  който  може  да  бьде  
иsвършвана  конфигурацията  на  софтуера ; 

• Всеки  обект  в  системата  трябва  да  има  уникален  иден iификатор ; 
• Записите  в  регистрите  пе  трябва  да  подАежат  на  изтриваме  или  r ьа  промяна , а  

всвко  изтриване  или  промяна  трябва  да  представлява  нов  запмс ; 
• Архитектурата  на  решението  и  изпол sваната  технологична  матформа  трябва  да  

— 	 бъдат  съобразени  с  изискванията , описани  в  рачдел  8.2 "Иsисквания  към  
кардуер , системен  и  аналмтичен  софтуер "; 

• Ськтемата  трябва  да  предотвратява  дирекзен  ми  неоторизиран  достъп  до  
данните  или  нейнаrа  бизнес  логика ; 

• Системата  трябва  да  предоставя  анонимен  достыь  отвън  до  общодостъпната  
информация ; 

• Системата  трябва  да  предоставя  възможност  за  линейно  мащабиране  с  цел  да  се  
отговори  на  лромени  в  изискванията  за  натоварване , обем  ыа  данните , брой  
лозребители . 

7.2.3 Повторво  вsиолзваие  (иревзползваве ) иа  pecypcu u готови  разработки  

Просктьт  следва  максимално  ца  преизползва  налични  публично  достьлни  
инструмецти , библиотеки  и  пдатформи  с  отворен  код . 

За  реглизацията  на  Системага  следва  да  се  използват  в  максимална  степен  софтуерни  
библпигеки  и  продукти  с  отворен  код . 

Подход  за  иsбор  на  отворени  имплементащ tи  и  продукти  
За  реализапията  на  дадена  техмическа  функционапност  обикновено  съществуват  

множество  отворени  алтернативни  проекти , които  могат  да  се  използват  в  настоящата  
Система . Участникът  следва  да  гьредстави  базов  списък  със  свойодните  компоненти  и  
средства , които  възнамерява  ца  използва . Огворените  проекти  трябва  да  отговарят  на  следните  
критерии : 

• За  разработката  им  да  се  изптгзва  система  за  управление  на  версиите  на  кода  и  
да  е  иаличен  механизъм  за  съобщаване  на  несъответствия  и  приемане  иа  
допыгнения ; 

• Да  имат  разработена  гехиическа  документация  за  актуалната  етабилна  версия ; 
• Да  имат  повече  от  един  актиsен  програмист , работещ  ло  разнитиего  им ; 
• Да  имат  възможност  за  предоставвне  ва  комерсвална  поддръжка ; 
• Да  нямат  намааяваща  от  година  на  година  активност ; 
• По  нъзможност  проектиге  да  са  подкрепени  от  органи .зации  с  идеална  цел , 

държавни  или  комерсиа  ши  организации ; 
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• По  възможноег  ирисктитс  да  имат  разработени  unil tests c code coverage над  50%, 
а  проекгьт  да  иsползва  Continuous lntegration (CI) подходи  — build bots, unit tests 
run, регудврио  използване  на  етатични /динамични  анали sатори  на  кода  и  др . 

Прелоръчителыо  е  преиsползването  на  проекти , фивансирани  със  средства  на  
Европейския  съюз , какго  и  на  такива , в  които  Участиикът  вма  акгивни  разработчици . 
Използването  на  closed source u на  инструменти , библиотеки , продукти  и  системи  с  платен  
лиценз  става  за  еметка  на  Изпыпнитсля , като  е  допусгимо  в  случаите , когато  липсва  подходяща  
свободна  аiтернатива  с  необходимата  функционалност  или  тя  не  отговаря  на  горните  ус :ювия . 

Излълнителят  трвбва  да  оси ryри  поддръжка  от  комерсиална  орга [лtзация , развиваща  
основните  отворени  продуи-ги , които  ще  бъдат  иsползвани  като  минимум  за  операционните  
систсми  и  софтуерните  лродукти  за  управление  на  базите  данни . 

Поиход  за  работа  с  външните  софтvеони  necvncи  
При  използването  на  свободни  имплементации  на  софтуерни  библиотеки  е  необходимо  

да  се  организлра  xonue (fork) ua съответиото  хранwьище  в  общото  хранилище  за  проекти  c 
отворен  кол , финансирани  с  публични  средства  в  България  (към  момента  
бttps://github.com/govemmentbg) . Използващите  свободните  библиотеки  компоненти  sадават  

у 

	

	за  "upstream repo хранилищата  в  областга  govemmentbg, като  sадължително  се  реферира  
иsползваната  версия /commit identifзcator. 

Когато  се  налага  промяна  в  иsходния  код  на  иsпол sван  софтуерен  компонент , 
промеиите  трябва  да  се  извършват  във  fork хранилището  на  governmenlбg в  съответствие  с  
изискванията  на  основпия  проект . Иsпълиитеlят  трябва  да  извърши  необходините  действия  
за  включване  на  направените  промени  в  основния  лроект  чрез  "ри11 requests" u извършване  на  
пеобходимитс  изисквани  от  разработчш tите  иа  основния  ироект  промени  до  приемането  им . 
Тези  дейности  трябва  да  бъдат  извършвани  по  време  на  целия  проект . 

При  установяване  на  наличие  ва  нови  версии  на  изпол sвяните  проскти  се  извършва  
анализ  иа  влиянието  върху  иастоящата  система . В  елучаите , при  които  се  оптимизира  
използвана  функционалност , отстраняват  се  прппуски  в  сигурностга , стабилиоспа  или  
бърsодействието , новага  версия  се  извлича  и  използва  след  успешното  изпълнение  на  
иитеграционните  тестове . 

7.2.4 Изграждаие  х  поМръжка  ва  мвожество  средв  
Изт,лиителяттрабва  да  изгради  и  да  поддържа  минимум  еледните  логически  разделени  

среди : 

С  еда  Описание  
Testing Чрез  средата  всички , които  трябва  да  се  интегрират  към  

Системата , могат  да  тестват  интеграцията  си, 6es да  
застрашават  работата  на  продукционната  среда . 

Production Това  е  ередата , която  е  публично  достьпна  за  реална  
експлоатация 	и 	интеграция 	със 	съоrветните 	външни  
системи  и  услуги . 

Управлението  на  средите  трябва  ца  става  чрез  автоматизирана  систеиа  за  провизиране  
и  раsгръщане  на  системните  компоненти . При  нвобходимост  от  страна  на  Възложителя  
Изпълнителят  трябва  да  съдейства  sa изграждането  на  нови  системни  ереци . 

Учасгникът  може  да  предложи  изграждането  иа  допълнителии  среди  според  
спецификите  на  предложеното  решение . 

7.2.5 Проqес  иа  раsработха , тестваве  в  раsгръщаве  
Лроцесите , свързани  с  развитието  на  Сисrемата , трябва  да  гарантират  висока  

прозрачност  и  възможност  за  обществен  контрол  над  веички  разработхи  по  проекта . 
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За  всеки  един  разработван  компонент  Изиълнвтелят  трябва  да  покрие  следните  
изисквания  sa гдрантиране  на  качеството  на  извършваната  разра "оотка  и  на  крайния  продукг : 

• Документиране  на  Системата  в  изходния  код , мишiмум  на  ниво  
процедура /фуикция /клас ; 

• Покритие  на  мынимум  50% от  иовата  функ tрiонапност  на  изходния  код  с  
функционални  тестове ; 

• Използване  на  continuous integration пракгики ; 

• Използване  ua dependency management. 
Участникът  трябва  Ла  опише  детайлно  подхода  си  за  покриване  на  изискванията . Във  
всеки  един  компонент  на  Снстемата , който  се  build-ва  и  подготвя  за  инсталация  
(deployment), c необхоЛимо  да  присъстват  следните  рекяизити : 

• Дата  и  час  на  бuild; 

• Място /среда  ua build; 

Потребител  извършил /стартирал  build процеса ; 

Идентификатор  на  рсвизията  от  кодовото  храни :гище  на  компонег rга , срещу  
която  се  извършва  бuild-ът . 

7.2.6 Бързодействве  и  мащабируемост  

7.2.6.1 Контрод  ва  ватоварввието  в  защита  ат  DoS/DDoS атакв  
• Системата  трябва  да  подцържа  на  приложно  ниво  "Rate Limiting" и/или  

"7Ъrottling" на  заявки  от  един  и  съш  клиентски  адрес  както  към  страниците  с  
уеб -съдържание , така  u по  отношение  на  заявките  към  приложните  rгрограмни  
интерфейси , достьпни  публично  или  служебно  като  уеб -услуги  (Web Services) u 
служебни  интерфейси . 

• Системага  трябва  ди  позволява  конфигуриране  от  страна  на  администраторите  

на  лимйтите  sa отделны  страници , уеб -услуги  и  ресурси , които  се  досп ,пват  с  
огделен  URL/URI. 

• Системата  трябва  да  иоддържа  възможност  за  конфитуриране  на  различми  
лымити  за  конкретни  автентикирани  логребители  (напр . системи  на  други  
администрацив ) и  трябва  да  предоставя  възможносг  за  генериране  на  справки  и  
статистики  за  броя  заявки  по  ресурси  и  услуги . 

7.2.6.2 Кохеревтво  кетвраве  ва  данив  в  заявки  
Не  е  приложимо . Системата  нвма  да  поддържа  кохерентен  кеш , тьй  казо  не  е  

~ 	 пеобходимо . 

7.2.6.3 Бързодействие  
• При  визуагизацыя  на  уеб -страници  системите  трябва  да  осигуряват  висока  

прои sводителност  и  минимално  време  за  отговор  на  заякки  — средното  ереме  sa 
заявка  тря6ва  да  бъде  по -малко  от  1 секунда , с  максимум  l секунда  стандартно  
отююнение  за  95% от  заявките , без  да  се  включва  мрежовото  времс  за  
закъснеяие  (Network Latency) npu транепорт  на  пакети  мсжду  клиента  и  сървъра . 
В  случай  че  функционалните  изисквания  предвиждат  визуализация  на  справки  
иаи  еложни  електронни  документи , изискването  се  адаптира , като  се  съобразява  
спецификата  на  функционалността . 

• Трябва  да  'оъдат  създадени  тестове  за  натоварване . 

7.2.6.4 Изволзваве  на  НТТР /2 
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С  оглед  намаляване  на  служебния  трафик , времената  за  отговор  и  натоварването  на  
сървърите  следва  да  се  иsползва  НТТР /2 протокол  при  предоставяне  на  публични  
потребителски  интерфейси  с  вкпючени  като  минимум  следните  въsможвости : 

• Вклю vена  header compression; 
• И sпол .зsане  на  brotli алгоритьм  за  комлресия ; 
• Включен  НТТР  pipelining; 
• НТТР/2 5erver push, лриорити sиращ  епецифични  компоненти , изграждащи  

страниците  (CSS, JavaScript файлове  и  др .); 
• Публичпите  лотребителски  интерфейси  трябва  да  поддържат  адаптивен  избор  

на  TLS cipher suites слоред  вида  на  процесорната  архитектура  на  клиентекото  
устройство  - AES-GCM за  х8б  работни  станции  и  превосими  комлютри  (с  
налични  AES-N1 CPU раsширемив ), и  ChaCha20/Po1y1305 за  мобилни  устройства  
(основно  баsирани  на  ARM процесори ); 

• Ако  клиентският  браузър /клиент  не  подцържа  НТТР /2, трвбва  да  бъде  
предвиден  fa11-back механи sъм  към  НТТР /1.1. Твзи  въsможност  трябва  ца  може  
лесно  да  се  реконфигурира  в  бъдеще  и  да  отпадне , когато  браузърите /клиентите , 
неподдържащи  НТТР/2, станат  неsначителен  процент . 

~ 	 7.2.6.5 Подиясвахе  ха  докумспти  

Не  е  приложимо . В  системата  няма  да  се  реалиsира  електронио  подписване  на  
документи . 

7.2.6.6 Качество  ы  сыгурыост  ва  програмпите  продукты  и  ириложеиията  
• Да  бъде  предвидено  спазването  на  добри  практики  на  софтуерната  разработка  — 

покритие  на  иsходния  код  с  тестове  — над  60%, документиране  на  изходния  код , 
иsлол sване  на  среда  sa непрекъсната  интеграция  (Coп tinuous Й tegration), 
възможност  за  компилиране  и  пакетиране  яа  продукта  с  една  команда , 
въз :иожяост  за  инсталиране  на  нова  версия  на  сървъра  с  една  команда , система  
sa управление  на  зависимоститс  (Dependency Management); 

• Публичните  модули , които  ще  лредостават  информация  и  електронни  успуги  в  
Интернет , трябва  да  отговарвт  на  актуалните  уебстандарти  за  визуализиране  на  
съдържание . 

7.2.7 Информадыоыиа  сигуриост  и  ыитегрытет  ыа  даиыите  

~ 
	 • Не  се  допуска  съхранението  на  пароли  на  администратори , на  вътрешни  и  

външни  потребители  и  на  акаунти  sa досгьп  на  системи  (ако  такива  се  иsползваr) 
в  явен  вид . Всички  пароли  трябва  да  бъдат  защитени  с  подходящи  сигурпи  
алгоритми  (напр . BCrypt, РВКПF2, serypt (RFC 7914) за  съхранение  на  пароли  и  
къдсто  е  sъзможно , да  се  иsползва  и  прозрачно  криптиране  на  данните  в  СУБД  
със  сертыфикати  (transparent data-at-rest encryption); 

• Да  бъде  предвидена  система  за  ежедневно  съ sдаване  на  реsервни  копия  на  
данните , които  да  се  еъхраняват  извън  инфраструктурата  на  сиетемата ; 

• Не  се  допуска  изпол sването  на  Se1f-Signed сертификати  за  публиини  услуги ; 
• Веички  уебстраници  (вътрешни  и  публич rю  достьпни  в  Интерн rг) трябва  ра  

бъдат  достьпни  единствено  и  само  през  протокол  HTTPS. Криптирането  трябва  
да  се  базира  на  сиryрен  сертификат  с  яалирирапа  идентичност  (Verified Identity), 

по sволяващ  задължително  прилагане  на  TLS 1.2, който  е  издаден  от  
удостоверителен  орган , разпознаван  от  най -често  излолзваните  браузъри  
(MicrosoR Intemet Explorer, Google Chonne, Mozilla Firefox). Ежегодноти  

32 



преиздаване  и  поцновяване  иа  сертификата  трябва  да  бъде  вкдючено  като  
разходи  и  дейности  в  гараиционната  поддръжка  sa целия  срок  на  поадръжката ; 

• Трябва  да  бъдат  извършени  тестове  sa сигурност  на  всички  уебстраници , като  
минимум  чрез  автомати sираните  средства  на  SSL Labs за  изпитване  на  сървърна  
сигурност  (https://wwwssllabs.com/ssltest/) . За  нуждите  на  автентикация  с  КЕП  
трябва  да  се  предвиди  имплементирането  на  обратеп  прокси  сървър  (Reverse 
Ргоху ) с  ба .ламсиране  на  натоварването , който  да  препрагца  клиентските  
серrификати  към  вътрешните  приложни  ст,рвъри  с  нестандартно  поле  
(дефинирано  н  процеса  на  раsработка  на  Системата ) е  НТТР  Header-a. Схемата  
за  проксиране  на  sаявките  трябва  да  бъде  sащитена  от  5poofing; 

• Като  временна  мярка  sa съвместимост  настройките  на  уебсървърите  u Reverse 
Ргоху  сървърите  трибва  да  бъдат  балансирани  така , че  Системата  да  позволява  
иsползване  u иа  клиентски  браузъри , лодцържвщи  по -стария  протокол  TLS 1.1. 
Това  изключение  от  общите  изисквания  за  информадионна  сигурност  не  се  
прилага  sa достьла  на  служебни  потребители  от  държавната  администрация  и  
доставчици  иа  обществени  услуги , които  имат  служебен  достьп  до  ресурси  на  
Системата ; 

• При  разгръщането  на  всички  уебуслуги  (Web Services) трябва  да  се  използва  
единствено  протокол  HTTPS със  задължително  прилагане  на  минимум  TLS L2; 

~ 	 • Програмният  код  трябва  да  включва  методи  sa автоматична  санитизация  на  
въвехц tаните  данни  и  потрео"ителски  действия  за  защита  от  злонамерени  атаки , 
като  минимум  SQL инжекции , XSS атаки  и  други  познати  методи  sa атаки , и  да  
отгnваря , където  е  меобходимо , на  Наредбата  за  оперативна  съвместимост  и  
информационнасигурност ; 

• При  проектирането  и  разработката  на  компонентите  на  Системата  и  при  
подготовката  и  раsгръщането  на  средите  трябва  да  се  спазват  последните  
акгуални  препоръки  на  OWASP (Open Web App)ication Sccurity Projeet); 

• Трябва  да  бъде  изграден  модуп  за  проследимост  на  действия  и  събития  в  
Системата . За  всяко  действие  (добаввне , изтриване , модификация , четене ) 
трябва  да  съдържа  следните  атрибути : 

° Уникален  номер ; 

о  Точно  нреме  на  възникване  на  събитието ; 

о  Вид  (номенклатура  от  идентификатори  sa вид  еъбитие ); 
о  Данни  за  ннформационна  система , където  е  възникнало  събитието ; 

о  Име  unu идентифхкатор  на  компонент  в  информацмонната  система , 
регистрирал  събитието ; 

~ 
о  Приоритет ; 
о  Описание  на  събитието ; 

о  Данни  sa събитието . 

• Астрономичвското  време  за  удостоверяване  настьпването  на  факти  с  правно  или  
техническо  значение  се  отчита  с  точност  до  година , дата , час , минута , секумда  и  
при  технологична  необходимост  - милисекунда , иsписани  в  еъответствие  със  
стандарта  БДС  I50 8601:2006; 

• Ас  рономическото  време  sa удостоверяване  настьпването  на  факти  с  лравно  
значение  и  на  такива , за  които  се  изисква  противолоставимост , тряова  да  бъде  
удостоверявано  с  електронен  времеви  печат  по  смисъла  на  Глава  III, Раsдел  б  от  
Регламент  ЕС  910/2014. Трябаа  да  бъде  реализирана  функционалност  sa 
получаване  на  точно  астрономииеско  време , отговарящо  иа  горните  условия , и  
от  доставчик  на  доверителни  услуги  или  от  цържавен  орган , осигуряващ  такава  
услуга , отговаряща  на  изискваиията  на  RFC 3161; 
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• Трхбва  иа  бъдат  лроведени  тесroве  за  лроникване  (penetration tests), c които  да  
се  идентифицират  и  коригират  сллби  места  в  сигурностга  на  Смстемата . 

7.2.8 Изпилзваемост  

7.2.8.1 Общв  вsвскваввв  sa взпол sваемост  в  достъпност  
• При  лроектирането  и  разработката  на  софтуерните  компоненти  и  

потрсбитслските  интерфейси  трябва  да  се  епазват  стандартиrе  sa достъпност  на  
потребытелския  инreрфейс  sa хора  с  увреждамия  WCAG 2.0, съответстващ  на  
ISO/IEC 40500:2012; 

• Всички  ресурси  трябва  да  са  достъпни  чрез  GET заявка  на  уникален  адрес  (URL). 
Не  се  цопуска  изпопзване  на  POST за  достигане  до  формуляр  за  подаване  не  
заявление , за  генериране  на  справка  и  други ; 

• Функционалностите  на  потребителския  интерфейс  ва  Системата  трабва  да  бъдат  
независими  от  излолзванитс  от  потребителите  интериет  браузъри  и  устройства , 
при  условие  че  последните  са  версии  в  лериод  на  поддрьжка  от  съответните  
производители . Трябва  да  бъде  осигурена  въsможност  за  лоnзване  на  
пу'оличните  модули  на  приложимите  услуги  лрез  мобилни  устройства — таблети  
и  смарт -телефони , чрез  оптимизация  на  лотребителските  интерфейси  за  
мобмлни  устройства  (Responsive Design); 

• Не  се  допуска  изиолзване  на  Калча  (Captcha) като  механизъм  за  ограничаване  на  
достьпа  до  документи  и/или  услуги . Алтернативно , Системата  трs6ва  да  
поддържа  Ratc Limiting" u!unu "Throttling" съгласно  изискванията  в  т . 7. І . L 1 от  
настояwите  изискванмя . Допуска  се  използването  на  Captcha единстеено  npu 
иденетифицирами  много  последователни  опити  от  предполагаем  „бот"; 

• Трябва  да  бъде  осигурен  бърs и  лесен  достьп  ло  електронните  услуги  и  те  да  
бъдат  промотирани  с  подходящи  вавигационни  елементи  на  публичната  
иптернет  страпица  — банери , елементи  от  главното  меню  и  др .; 

• Публичнитс  уеб  страници  на  Системата  трябва  да  бъдат  лроекгирани  и  
олтимизирани  за  ефективно  и  бързо  индексиране  от  тьрсещи  машини  с  цел  
популяри sиране  сред  потребителите  и  по-добра  откриваемост  лри  тьрсеые  по  
кiючови  думи  и  фра sи . При  раsработката  на  страныците  и  при  иsготвяне  на  
автома rиsираните  процедури  за  разгръщане  на  нова  версив  на  Системата  трабва  
да  се  иsползват  инструменти  за  минимизиране  и  оптимизация  на  раsмера  на  
изходнив  код  (HTML, JavaScript u пр .) с  оглед  намаляване  обема  на  файловете  и  
по -бързозареждане  на  страниците ; 

' 	 • Не  се  допуска  иsползването  ма  HTML Frames, sa да  нс  се  лречи  на  
оптимизациите  за  тьрсещи  машини ; 

• При  раsработката  на  публични  уебба sирани  страници  трябва  да  се  иsползват  и  
да  се  реализира  поддръжка  на : 

о  Стандартиите  семантични  елементи  на  HTML5 (HTML Semantic 
Elements); 

° JSON-LD 1.0 (http://www.w3.org/TR/json-1d/);  
o Open Graph Protocol (http:/1ogp.me) за  осигуряване  ма  поддръжка  за  

качествено  споделяне  на  ресурси  в  социални  мрежи  и  мобилни  
приложения . 

• В  екраныите  форми  на  Системата  трябва  да  се  изпол sват  потребителски  бутони  
с  унифициран  размер  и  лесни  за  ра sбиране  текетове  в  еднакьв  стил , 

• Всички  текстови  елементм  от  потребителския  интерфейс  трябва  да  бъдат  
визуализирани  с  шрифтове , които  са  подходящи  sa иsобраsяване  на  екран  и  
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коиrо  осиryряват  максимална  съвместимост  и  едхакво  възпроизвеждане  под  
различни 	клиентски  операционни  системи 	и 	браузърн . 	Не  се  допуска  
изпол sването  на  серифни  шрифтоке  (5erif). 

• Полета , опции  от  менюта  и  командни  бутони , които  не  са  разрешени  конкретно  
за  ролята  на  влезлия  н  системата  потребител , не  трябва  да  са  досгьпни  sa този  
потребител . Това  не  отменя  необходимос rга  от  ограничаване  на  достьпа  до  
биsнес  логиката  на  при .ложеннето  чрез  декларативен  или  програмен  подход . 

• Всяка  екранна  форма  трябва  да  има  наименование , ксето  да  се  иsписва  в  горната  
част  на  екрашьата  форма . Наименованията  трябвв  да  подсказват  на  пагребителя  
какво  е  предназначенисто  на  формата . 

• Веички  тьрсения  трябва  да  са  нечувствителни  към  малки  и  главни  букви . 

• Полстата  за  пароли  трябва  задължително  да  различават  малки  и  главни  букни . 
• Полетата  за  потребителски  имена  трябва  да  поsволвват  иsпол sвамс  на  имейп  

адреси  като  погребителско  име , включително  да  допускат  всичю l символи , 
регламентирани  в  RFC 1123, за  наименуването  на  хостове ; 

• Главните  и  малките  букви  на  въвежцанете  данни  се  запазват  непроменени , не  се  
допуска  Системага  да  променя  капита .iиsацията  на  данните , въвеждани  от  
потребитслите . 

~ 	 . Системата  трябва  да  позволява  въвеждане  на  данни , съдържащи  както  
българеки , така  и  силтволи  па  официалните  езици  на  ЕС . 

• Наименоваиията  на  полетата  следва  да  са  Лостазъчно  описателни , като  
максимално  се  доближават  до  харакгера  на  съдържащите  се  в  тях  дании . 

• Системата  грябва  да  подцържа  прекываье  ха  потребитеаски  сесии  при  липса  на  
активност . Времето  трябва  да  може  да  се  иромеия  от  адмвнистратора  на  
системата  без  лромяна  в  изходния  код . Настройките  за  време  за  прекъсване  на  
неактивни  сесии  трябва  да  включват  и  възможнос rга  администраторите  да  
дефинират  стнлизнрана  страница  с  информативно  съобщение , към  която  
Системата  да  пренасочва  автоматично  брау sърите  иа  потребителите  в  случай  на  
прекъснатасесия ; 

• Дългите  списъци  с  резултати  трябва  да  се  раздслят  на  номерирани  страницв  с  
подходвщи  навигационни  елементи  за  преминаване  кьм  предишна , еледваща , 
първа  и  последна  страница , към  комкретна  страница . Навигационните  елементи  
трябва  да  са  логичесwи  обособени  м  свързани  със  съответния  списък  и  да  се  
визуали sират  в  началото  и  в  края  на  HTML контейнера , съдържащ  спвеъка ; 

• За  големите  йерархически  категоризации  трябва  да  се  прелииди  възможност  за  
навигация  no нива  или  чрез  отложено  зареждагге  (lагу  lоад ). 

✓ 

7.2.8.2 Ивтервадвовалвзаиня  
• Системата  трябва  да  може  да  съхранява  и  едновременно  да  ви sуали sира  данни  и  

съдържание , което  е  въведено /генерирано  на  различни  езици ; Систсмата  да  
допуска  транслитерация , вко  това  е  необходимо . 

• Всички  софтуерни  компоненти  на  Системата , използваните  софтуерни  
библиотеки  и  развойни  комплекти , припожните  еървъри  и  сървърите  за  
управлснис  на  бази  данни , елементите  от  потребителския  имерфейс , 
програмно -приложгште  интерфейси , уебус.пугите  и  др . трябва  да  поддържат  
стандартно  и  да  са  конфигурирани  изрично  за  епазване  на  минимум  Unicode 5.2 
стандарт  при  еъхрананието  и  обработката  на  текстови  данни , съответио  трябва  
да  се  използва  само  UTF-8 кодиране  на  текстовите  данни . 

• Версиите  на  съдържанието  на  съответните  езици  rрябва  да  включват  всички  
текстове , които  се  виsуали sират  във  всички  елемсити  на  потребителския  
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инзерфейс , справките , генерираните  от  свстемата  електронни  документи , 
съобщеннн , нотификации , имейл  съобщения , нотенклатурите  и  таксономиите  и  
др . Данните , коиго  се  съхраняват  в  Системата  само  на  бъпгарски  език , се  
излиснат /sизуали sират  на  български  еsик ; 
При  визуа .пи sация  на  числа  трябва  да  се  иsлол sва  разделител  за  хипяди  
(интервап ). 
При  визуализация  на  дати  и  точно  време  в  елементи  от  потребителския  
цнтерфейс  в  генериранм  справки  или  в  електронни  документи  всички  форматв  
за  дата  и  час  трвбва  да  са  съобра sени  с  избрания  от  потребителя  език /локация  в  
настройките  на  неговия  профил : 

о  За  България  стандартният  формат  е „DD.MM.YY1'У  HH:MM:SS", като  
наличието  на  време  към  датап  а  с  в  зависимост  от  пида  на  виsуатизираната  
илформация  и  биsнес -смисъпа  от  локазването  на  точно  време ; 

о  Системата  трябва  Ла  поддържа  и  всички  формати  съгласно  ISO БДС  
8601:2006 илы  еквивалент ; 

7.2.8.3 Извскваиия  за  взиолзваемост  ва  потребителския  иитерфеёс  
. Електронните  формп  за  подаване  на  заявления  и  sa обявяване  на  обсгоятелства  

трябва  да  бъдат  реали sирави  с  техиология , която  да  гарантира  следните  
функционалности : 

о  Контекстна  валидацив  иа  въвежданите  данни  на  ниво  " гголе " от  форма  и  
контекстни  съобщеиия  за  грешка /невалидни  данни  в  реа  то  nреме ; 

о  Въ sможност  sa нзбор  на  етойности  от  номенклатури  чрез  тьрсене  в  
списък  пл  част  от  дума  (autocomplete) u визуализиране  на  записи , 
отгонарящи  на  въведеиото  до  момента , без  па  е  необходиюо  лълните  
моменклатури  да  са  sаредени  в  браузъра  на  клиента  и  потребителят  да  
скорлвра  дълги  списъци  с  ловече  от  10 стойности ; 

• В  електронмите  форми  трябва  да  бъде  реализирана  валидация  на  въвежданите  
от  потребителите  данны  иа  ниво  "поле ", или  секция  (in-line validation). 
Валидацията  трябва  да  се  иsвършва  в  реалио  иреме ; 

• Системата  трябва  да  гарантира , че  въведеиите , валидираните  и  sапазените  от  
сървъра  данми  остават  дос iъпни  за  позребителите  на  ниво  „секцинте " на  WEB 
интерфейса  на  приложението (съществуващо  в  момента ) дори  sa процеси , които  
не  са  приключили , така  че  при  волно , неволно  или  аи 'гоматично  прекьсване  на  
паэребителска rа  ессия  поради  изтичане  на  лериода  за  допустима  лилса  на  
активност  потребите iпrг  да  може  да  продължи  сьответния  процес  след  повторно  

` влизанс  в  системата , без  да  заryби  въведените  до  момента  данни  и  прикачените  
до  момента  електронни  документи ; 

• Трябва  да  бъде  реализирана  възможност  за  добавяне  и  редакп iране  от  страна  на  
администраторите  на  Системата , без  да  са  необходими  промени  в  изходния  коЛ , 
на  контекстна  помощна  информация  за : 

о  всвка  електронна  форма  или  сrьпка  от  процеq за  ковто  има  отделен  
екран /форма ; 

о  sсяка  група  полета  за  въвеждане  на  данни  (в  случаите , в  които  
определени  полета  от  формата  са  групирани  тематично ); 

о  всяко  отделно  поле  за  въвеждане  на  данми . 
• Трябва  да  бъде  разработена  контекстна  помо tцна  информация  за  всиЧки  

процеси , екрани  и  елекгронни  форми , аключителио  ясни  указания  за  попълване  
и  разясиелия  за  особеностите  при  попълване  ма  различните  групи  полета  или  на  
отделни  полета ; 
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Контекствата  ломощна  информация , указанията  към  потребителите  и  
информативните  текетове  за  всяка  електроньа  административна  услуга  не  
трябва  да  съдържат  акроними , имена  и  референции  към  нормативни  документи , 
които  са  въведени  като  обикноыен  текст  (plain-lext). Всички  акроними , 
референции  към  нормативни  документи , формуляри , иsискнания  и  др . трвбва  да  
бъдат  разработени  като  хипервръзки  кьм  съответнме  актуапни  версии  на  
нормативни  днкумеггги  и/или  към  съотвстния  реЧник /списък  с  акроними  и  
терминм ; 
Достьпът  на  лоiребителя  до  контекстната  помощпа  информация  трябва  да  бъдс  
реализмран  по  унифициран  и  консистентеи  начин  чрез  подходящи  
навигащ tонни  елсменти , като  например  чрез  подходящо  разположени  микро - 
бутоми  с  икони , разположени  до/пред/след  етикепа  на  съответния  елемент , за  
който  се  отнася  контекстната  лоюощ , или  чрез  обработка  ня  "Mouse 
Hover/Mouse Over" събития ; 
При  проектирането  п  реапи sацията  на  потрсбителския  интерфейс  трябва  да  се  
отчете , ve той  трябва  да  бъде  еднакво  използваем  и  от  мобилви  устройства  
(наир . таблети ), които  не  разполагат  с  мишка , но  имат  чувствитепни  на  допир  
екрани . 

1 	 • Потребителскиит  интерфейс  следва  да  бъде  достьпен  за  хора  с  увреждания  
съгласно  изискванията  на  чл . 48, ал . 5 от  ЗОП . 

7.2.8.4 Извскваыыа  за  използваемост  в  случан  ва  врекъснатв  6esaec процесв  
• Системата  трябва  да  съхранява  перманентно  всеки  започнал  процес /процедура  

по  подаване  на  sаявление  или  обявяване  на  обстоятелства , текущия  му  стагус  и  
всички  въведени  данни  и  лрикачени  цокументи  дори  ако  потребытелят  е  
прекъенал  волно  или  неволно  потребителскатаси  сепiв ; 

• При  вход  в  системата  потребителят  трябаа  да  получава  прегледна  и  ясна  
нотифхкация , че  има  започнати , но  яедовършени /неизпратени /неподписани  
заянления , и  да  бъде  подканен  да  отвори  модула  за  преглед  на  исторыята  на  
транзакциите ; 

• Модулът  sa прсглсд  на  псторията  на  транsакциите  трябва  да  поддържа  следните  
функциомалности : 

о  Да  визуализира  списък  с  историятд  на  подадените  заявлениа , като  
минымум  със  еледните  колони  — дата , входвщ  номер , код  на  туna 
формуляр , подател (име  на  потребител  и  имена  на  физическото  лице  - 
подател ), статус  на sаявлението ; 

— 	 о  Да  предлага  видни  и  леснв  sa иsползване  от  потребителите  
контрол tt/инсТрууеити : 

• за  филтрираме  на  списъка  (от  дата  до  дата , за  предефинирани  
перипди , като  "последиия  един  мссец ", "последната  една  година ' ; 

• сортиране  на  списъка  ло  всяка  от  колоните , без  това  да  прсмахва  
текущия  филтьр ; 

• свободво  тьрсене  по  ключови  думи  по  всички  колони  в  списъка  и  
метаданните  ма  прикачениге /свързаните  документи  със  
заявленията , което  да  води  до  динамично  филтриране  на  списъка . 

7.2.8.5 Извскваиин  за  ароамгивио  ивформараве  ва  потребвтедвте  

За  всичю i публнчни  интерггет  страници  трябва  да  бъде  реаличирана  
функиионагност  за  лубликуване  на  всяко  периодичмо  обновявано  съдържание  
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(новини , обявления , обществеыи  поръчкв , отворени  работни  позиции , 
нормативни  документи , отговори  по  зДОИ  и  др  J в  стандартен  формат  (RSS 2.х , 

А [от  unu еквива ,iент), какго  и  поддържането  на  публично  достьпни  етатастики  
sa посещаемостга  иа  страницата ; 

Системата  трябва  да  поддържа  възможност  за  автоматично  генериране  на  
електронни  бюлетипи , които  да  се  раsпращат  периодично  или  при  настьпване  
на  еъбития  по  електронна  поща  до  регистрираниге  в  Системата  потребители , 
които  са  заявили  или  са  се  съгласили  да  получават  такива  бюлетw ьи ; 

Потребителите  трябва  да  имат  възможност  да  настройваг  иредпочитанията  през  
потребителския  си  профил  в  Системага . 

7.2.9 Сястемея  журиал  
Изграждамото  рсшение  sадължително  трябва  да  оси ryрава  проследимост  на  действията  

на  всеки  потребител  (одит), както  и  версия  на  предишното  състояние  на  даниите , които  той  е  
променил  в  резултат  на  сноитс  действия  (системен  журнал )_ 

Атрибугите , които  трвбва  да  се  запазнат  при  вееки  запис , трябва  да  включват  като  
миыимум  следнитс  данни : 

• дата/час  на  действието ; 

~ 
• модул  на  системата , в  който  се  иsвършва  действието ; 

• действие ; 
• обект , над  койти  е  извършени  действието ; 

• допълнителна  информация ; 

• IP адрес  и  браузър  на  потрсbителя . 

Размерът  на  журнапа  на  потребителските  действия  нарастна  по  време  на  работа  на  всяка  

система , което  налаrа  по -раsличното  му  третиране  от  гледна  точка  на  организация  на  базата  

данни : 
• по  врсме  на  работа  на  Системата  потребитслският  журнал  трябва  да  се  записва  

в  спеtlиализиран  компонент , който  лоддържа  много  бързо  добавяне  на  загшси ; 

то sи  подкод  се  ыатага , за  да  не  се  забавя  изаишио  рябагата  на  Системата ; 

• специална  фонова  зацача  трябыа  да  акумулира  sаписаните  данни  и  да  ги  
организира  в  отделна  слециално  предвидена  sa целта  база  цанни , отделна  от  
работната  база  цангт  на  Системата ; 

• даините  в  специализираната  6asa дании  трябва  да  се  архивират  и  изчистват , като  
в  специализнранага  6asa данни  трябва  да  бъде  достьш tа  ииформация  за  не  
повече  от  2 месеца  назan; при  необхоцимост  от  информация  аа  предишен  период  

f 	 администраторът  иа  Системата  трябва  първо  да  възстанови  архивните  данни ; 

• трябва  да  бъде  предоставен  досгьп  до  системния  журнал  иа  органите  на  реда  
чрез  nогребителски  или  програмен  интерфейс ; за  достъиа  трябва  да  се  изисква  
електронна  идентификаыия . 

7.2.10 Дизайв  па  бази  дании  в  взаимодействие  с  тях  
При  иsползване  на  база  данни  (релационна  )следва  да  бъдат  следванв  добрите  лракгики  

за  дизайн  и  взаимодейстние  с  базата  данни , в  т .ч .: 

• дизайнът  на  схемата  на  базата  данни  (ако  има  такава ) трябва  да  бъде  с  
максимално  ниво  на  нормали sация , освеи  ако  тоаа  не  би  навредило  сериозно  на  
прои sводителностга ; 

• базата  данни  трнбва  да  може  да  оперира  в  клъстер ; в  определени  случаи  следва  
да  бъде  използван  т . нap.shaгding; 

• имената  на  габлиците  и  колояите  трябва  да  следват  унифицирана  ко }гвенция ; 
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• трибиа  да  бъдат  сvздадени  индекси  по  определени  колони , така  че  да  се  
оптимизират  най -чссто  изпплзваните  заявки ; създаването  на  индекс  зрябва  да  е  
мотивирано  и  подкрепсно  съсзамерваыня ; 

• връзките  между  таблици  трябва  да  са  дефинирани  чрез  foreign key; 
• периодично  трябва  да  бъде  правен  анали s на  заявките , включи rстьо  vpes 

EXPLAIN (npu SQL бази  данни ), и  да  бъдат  предприети  мерки  sa nптимизиране  
на  бавихге  такива ; 

• задължителио  трябва  да  се  използват  транзакции , като  нивото  на  ыsолацьи  
трябва  да  бъде  мотивирано  в  иредадената  документация ; 

• при  олерации  върху  лtного  записи  (batch) следва  да  се  избягват  дълго  
прпдължаващи  транзакиии ; 

• заявките  трябва  да  оъдат  ограыичеви  в  бров  sаписи , които  връщат ; 
• при  използваме  ма  ORM unu на  друг  слой  на  абстракция  между  ириложението  и  

базата  данни , трябва  да  се  мивимизира  броят  на  излишните  заявки  (т .нвр . п+1 
selects проблем ); 

• npu изпа  sване  на  нерелационна  база  данни  зрябва  да  се  иsпплзват  по -бързи  и  
компактни  протоколи  за  комуникация , ако  такива  са  достьпни . 

~ 	 7.3 Иsвскваввв  кьм  участив qитс  

7.3.1 Крвтерви  за  нодбор  ио  отвотевве  ва  участивците  
• Участникът  да  е  изпълши  поме  1 (една ) услуга , еднаква  или  сходна  с  предмета  

и  обема  на  настоящата  общестыена  поръчка , изпьлнена  през  посаедниге  три  
rодини , считано  от  датата  на  подаване  на  офертата  от  съответния  участник , и  за  
иsпълиснието  на  която  участникът  да  равполага  с  иове  едно  доказателство . 
' Забележка : За  „еднаквп " с  предмста  на  настоящата  обществена  поръчка  ще  се  
считат  проекти  sa разработване  и  виедряване  на  SharePoint 2016. 

• Участникът  да  е  сертифициран  за  съответствие  със  стандарти  за  системн  за  
управление  на  качеството  ISO 9001:2015, (или  еквив anентни ) и  в  съответетвие  с  
чл . 53 or ЗОП . 

• Участникът  да  разполага  с  минимуу  7 (седем ) експерти  с  квалификация  по  
предмета  на  поръчката , коитп  ще  отговарят  sa иsвършвансто  на  услугата . Екилът  
sa изпъ .лненис  на  поръvката  трябва  да  включва  минимум  следните  експерти  по  
позиции  с  лрофесионална  компетентност , както  сјп :цва : 

• Поне  сдин  Ръковоаител  проект , сьс  следната  професионална  компетентност : 
о  Образователна  степен  - магистьр  в  областга  на  информационните  

~ 	 технологии ; 
о  Сертифициран  sa Ръководител  на  лроект  от  световна  асоциация  (PMI, 

Prince 2 нли  еквивалент ); 

о  Умения  ча  упраиление  на  проекти , сходни  с  предмета  на  обществената  
поръчка . 

о  Умения  за  ръковпдене  на  проекти , сходни  с  предмета  на  обществената  
поръчка . 

Графичен  дизайнер  
о  Висшв  образование , с  образователно  квалификационна  степен  

„бакалавър " или  по -висока  специалност  Графичен  дизайн  или  
еквивалент , или  еквивалентна  образователна  степен  (в  случай  че  е  
придобита  в  чужбина ); 

о  да  е  участвал  ка •о  графичеи  дизайнер  в  не  по -малко  3 проекта  по  
иsготвяне  на  уеб  графичен  дизайн ; 
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° минимум  3 /три / години  професионален  опит  в  сферата  на  iрафичния  
дизайн ; умевив  и  лознания  в  следните  сферя : приложна  графека , шрифт , 
графичен  дизайн  па  сайrове  и  т .н . 

• Поне  двама  Бизнес  аналитик , съе  следната  лрофесионална  компетентност : 
о  Обра sователна  степен  — магистьр , в  една  от  областите : „Информационни  

технологии ", „Математика  и  имформатика ", „Природми  науки , 
математика  и  информатика ", "Инженерии  науки , свърsани  със  
Информационни  технологии ", „Икохомика ". 

о  Умения  за  работа  в  сферата  ва  анализа  в  моделиране  на  бизнес  лроцеси  
за  целите  на  внедряване  на  информационни  системи  c AR1S Business 
Architect, който  продукт  е  наличев  в  НОИ , сертифю tиран  за  успешно  
преминато  обучение  sa работа  c ARIS. 

о  Умения  sa работа  в  успешни  ИТ  лроекти  sa доставка  и  внедряване  на  
информацноуни  системи ; Умения  за  работа  със  специализиран  софтуер  
за  описание  и  моделиране  на  бизнес  лроцеси  (ARIS Business Architect или  
еквивалент ); 

о  Умения  за  прилагане  в  ИТ  системи  за  Идентифицнране  на  бизнес  
процеси , Софтуерни  ередства  sa моделиране  на  бизнес  процеси , 
Реинженеринг  на  бизнес  процеси . 

• Поне  двама  Софтуерни  иыженери , със  следната  професыовальа  компетентност : 
о  Образователна  степен  „магистьр " или  по -висока  в  областга  на  

компютърхите  иаи  информационните  технологии , инженерни  вауки , 
свързани  със  софгуерната  нндустрия ; 

о  Умения  за  работа  в  o6nacrra на  ивформационните  технологии ; 
Сертифициран  в  областга  на  SharePoint 2016 u Microsoft Web 
технологии ; 

о  Умения  за  работа  в  проекти  за  разработка  ьа  уеб  базирани  системи  за  
крайни 	потребители , 	включваи tи 	Microsoft 	SQL 	Server, 
SharePoint,BizTalk, web ycnyru u сисгемна  интеграция ; 

о  Умения  за  работа  с  продукти  за  управление  на  процеси  (workflows). 
• Поне  един  Сисгемен  архитект , със  следната  професионална  кампетснтост  и  

опит : 
o Висше  образование , образователно -квanификационна  степен  "магистър " 

в  областга  на  информационните  технологии  или  Инженерни  науки , 
свързани  със  софт,vерната  инпустрия . 

о  Уменин  за  рабога  е  областга  на  проектирането  на  софтуерни  
архитектури ; 

о  Умення  sa работа  в  проекти  или  дейности  от  областта  на  
информационнитс  технологии  в  публични  ивституции ; 

о  Умениа  за  работа  в  реали sацията  на  разпределени  информаиионни  
системи ; 

о  Умення  за  работа  в  реализа  иията  на  Enterprise Architecture(SOA). 
Лоне  четирима  експерти  — изпълнители , еъс  еледната  професионална  
компетентост : 

о  Образователна  степеи  — магистьр  или  бакалавър  в  областите : 
„Информационни  технологии ", „Математика  и  информатика ", 
„Природни  науки , математика  и  информатика ", "Инженерни  науки ", 
„Икономика ". 

Похе  двама  експерти  по  Microsoft BizTalk server, сертифицирани  съответно  за  
аqминистриране  и  разработнане  на  приложения ; 
Поне  двама  експерти  в  SSAS 
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Участниците  (екипа  от  минимум  7 екеперти ), трябва  да  притежават  умения  за  
работа  в  областга  на  разработването  на  софтуерни  лриложен tцt в  Microsofr 
платформа  u NET, Share Point 20 1 б , Exchange 2013, Visual Studio, Windows 2016 
server, SQL20l б, SS1S(BI) unu по-мови  последни  налични  версии ; извършване  на  
Upgrade кьм  последна  актуадна  версия  на  решенвето  към  описаните  продукти , 
включително  версията  на  Visual Studio, .NET Framework u др . при  искане  от  
Въsложите vг  по  време  на  иsпълнението  ма  поръцката ; иастройване  и  работата  с  
BizTalk server 201 б , съгласно  изискванията  към  Излълните .[я ; 
Участниците  (екипа  от  минимум  7 експерти ), трябва  да  притежават  умения  и  
иознания  в  създаването  на  цялостен  бизнес  модел , дизайн  и  програмиране  с  
Visual Studio ( последна  налична  версия  в  НОИ), приложими  към  rагеми  
системи . 

• Общо  за  еюtпа  от  минимум  7 експерги , оказващ  устугата  се  изисква  да  
притежават  следния  минимум  от  сертификати  (или  еквивалентии ): 

о  Най -маiко  един  MCSE: Server Infrastructure, включващ : 
• lnstalling and Configuring Windows Server 2016 
• Coпfiguring Advanced W indows Server 2016 Services 
• Designing and Implementing a Servcr Infrastructure 

~ 	 • 1mplementing an Advanced Server Infrastructure 

Най -ма .чко  един  от  еледните : 
• MCSE: Business Intelligence, включващ : 

➢ 1mplementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2016 
➢ 1mplementiпg Data Models and Reports with Microsoft 5QL Server 

2016 
А  Designing Business 1дtelligence Solutio п s with Microsoft SQL Scrver 

20 1 6 
• MCSE: Messaging, включващ : 

А  Installing and Configuт  ng Windows Server 2016 
? Core Solutioпs of MicrosoП  Exchange Server 2016 
У  Advanecd Solutioдs о£Microsoft Exchange Server 2016 

• MCSE: 5harePoint, вклюЧващ : 
У  Installiпg and Configuring Windows 5erver 2016 
А 

 
Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2016 

➢ Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 201 б  

MCSD: Web Applications Solutio дs Developer 
MCITP, включващ : 
➢ Enterprise Administrator on W indows Server 2016 
➢ Virtua]ization Administrator on Windows Server 2016 
➢ MCITP: Database Developer 2016 
- MCPD on Visual Studio 2016 PRO включващ  Designing and 

Deve]oping Windows Applications Using Microsoft .NET Framework 
4 

У  MCPD on Microsoft SharePoint 201 б  PRO включващ  Designing and 
Devcloping Microsoft 5harePoint 2016 Applications 

• Най -мanко  трима  експерти  от  екила  трябва  да  са  сертифицирани  еъотвегно  ло  
саедните  сертификационни  програми : MCSE: Server Infrastructure, MCSE: 
'.Йessaging u MCSE: SharePoi пt, BizTalk, programing and administration. 
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7.3.2 Извсквавва  към  Участвнка , с  оглед  изпьлиеыието  ва  поръчката  
• Участникът  следва  да  има  договор  за  поддръжка , с  Производителя - Майкрософт , с  

включен  брой  часове  по  Premier Support, които  следва  да  бъдат  доказани  със  
еъответните  документи  от  Производителя ; 

• Участникът  да  има  договор  с  Производителя - Майкрософт  , с  включен  брой  часове  от  
портфолиото  на  Microsoft -„Consultancy services" които  слецва  да  бъдат  докаsанн  със  
еъответните  документи  от  Проиsвоцигеля ; 

• Учасгникът  следва  да  предостави  поне  2 референции , доказващи  внедряване  на  
SharePoint 2016 поргал  с  вкпючени  дейности  по  програмиране ; 

• Участникът  следва  да  предостави  поне  2 референции , доказващи  внедряване  на  BizTalk 
2016 портал /ESB с  включени  дейности  по  про [рамиране ; 

• Участникът  следва  да  предостави  2 референции  за  ползването  на  ARIS Enterprise 
Architect•, 

• Участникът  да  предостави  2 референции  за  екип : Programming C# for SharePoint, u 2 
реферемцие  за  разработване  на  приложения  с  BizTalk server; 

• Участникьт  да  предостави  2 референции  за  екип : SharePoinl 2016 Administration u 2 
референции  за  администриране  на  BizTalk server•, 

~ 	 • Участникът  да  лредостави  общои  2 референции  за  дизайи  и  2 реферснцни  съответно  
програмиране  c SQL 2016 u SQL 2016Administration; 

• Учасгникът  да  предостави  2 референиии  за  екиіс  Windows 2016 Administration; 
• Участникът  да  представи  2 референции  са  внедряване  на  Microsoft BizTalk- 

programming and administratioo. 
• Учасгникьт  да  бъде  Golden Раг [пег  на  Производителв  на  базовия  софтуер , (инсталиран  

и  ползваи  в  НОИ )- Microsoft, a съіцо  и  от  гледна  точка  на  лрограмиране  в  Microsoft 
среда  c MS Visual Studio което  да  докаже  с  документ , издаден  от  Microsoft; 

• Ако  Участникът  ползва  средства  , които  да  осигуряват  [ъвкавост  на  фронт  енд  
решението  и  лесно  манипулиране  на  формите  в  портала  и  ако  използванито  решение  е  
гиатено , то  следва  да  бъде  предоставено  в  рамките  на  проекга  за  сметка  на  
Изпъпнителя , 6es промяна  на  стойността  на  ироекга . Ако  се  иsисква(валожв ) платено  
поддържане  и  абонамент , той  трябва  да  бъде  лредоставен  ма  Въ sложителя  без  
последващи  плащания  в  рамките  на  лериода  му . 

• Участникьт  следва  да  представят  подробни  времеви  графици  по  дейности , съгласувани  
с  основните  дейности  по  проекта , съдържащн  се  във  графика  за  изпъпнение  на  
дейностите  по  проекга  иа  Въsложителя . Същите  следва  да  бъдат  съгласувани  с  екипа  в  
ИОИ . 

~ 

За  всички  дейности , ло  време  на  изпълиеиие  на  проскта  следва  да  се  полsват  
експертите , посочени  в  референциите . 8амяната  може  да  стане  само  след  писмено  съгласуване  
с  Вьзложителя , но  само  при  спа sване  на  условията  на  референциите  по -горе . Съгласно  това  
задание , всички  експерти , вкл . и  от  екипа  на  Consultancy яervices следва  да  бъдат  профилиранм  
и  сертифицирани  sa съответната  дейност , която  ще  извършват  и  коятn е  описана  в  това  
задание . 

•Забележка : Всички  експерти , посочени  в  офертата  на  участника , следва  да  бъдат  
включени  при  фактическото  изпълнение  на  договора  за  обществената  поръчка , съпасно  
изготвен  от  Изпълиителя  времеви  график , съгласуван  с  Вьзложителя . 
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КЪМ  ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НА  ДЕЙНОСТЯТЕ  ПО  ПРОЕКТА  

Към  представе tште  от  vчастниците  технически  лредложения  следва  да  бъдат  приложени : 
• Заверено  копие  от  действащ  Premier Support договор  с  производителя  на  

баsовите  софтуерни  продукти  (Windows продукти ), чрез  които  ще  се  извършва  
услугата  или  друг  еквивалентен  документ , доказващ  директен  достьп  до  
услугата , което  следва  да  поsволи  ползване  на  ресурси  при  необходимост , 
констатирана  съвместно  от  Възлохаителя  и  Иsпълнителя . 

• Заверено  копие  от  действащ  „Consultancy services"договор  с  прои sводителя  ха  
базовите  софтуерни  продукти  (Windows продукти ), чрез  които  ще  се  извършва  
ус :гуг  дта  или  друг  еквивалентен  докуюент , докаsващ  директен  достьп  до  
указаната  услуга , което  следва  да  по sволи  полsване  на  ресурси  при  
неебходимост , констатирана  съвместно  от  Възложителя  и  Изпълнителя . 

• Заверено  колие  на  валидно  оторизаг tионно  писмо  от  производителя  на  
системния  и  базов  софтуер , както  и  на  развойния  такъв , упоменати  в  
Гехническите  спецификации  от  докуме trгацията , за  правото  да  ползват  всички  
указапи  продукти  и  да  разпространяват  софтуера  на  територията  на  Р . България . 

Гаранционния  срок  и  поддръжка  на  предложеното  решение  е  12 месеца  след  
окончателното  внедряване  на  решениего , подписване  на  двустранните  лрисмо -лредавателви  
протокопи  и  предаване  на  цялата  локументация  на  решението . 

1lоддръжката  включва  решаване  всички  въпроси  ло  възиики anи  грешки  в  софтуера , 

правипното  му  използване , проблеми  с  инсталирането  му  и  др . технически  проблеми  н  др ., 
заявени  от  Въ sложителя ; Иsпълнителят  се  sадължава  да  ползва  услуги  от  Проиsводителя  
Microю tt за  покриване  на  нуждите , описапи  в  това  sдцание , отнасящи  се  до  базовия  софтуер . 

Изпълнителят  следва  да  е  в  състояние  да  организира  Специализирави  Обучения  за  
работа  със  софтуерния  продукт , каьто  и  оригинални  такива  които  се  ttамират  в  актуалната  
аиспл  с  обучеиия  на  Проиsводителя  иа  базовия  софтуер  Microsoft в  сьответствие  с  
изискванията . 

Цялата  софтуерма  разрабптка  на  портала , както  и  иисталацията  на  системен  софтуер  
следва  да  следват  иsискванията  на  HC в  НОИ  и  изискванията  sa снгурност , както  u 1S0 27001 
или  сквнвалент . 

Всички  дей tюсги , описави  ло-допу  са  в  обхвата  на  проекта  и  са  задължение  на  избравия  
Изпълнител . 

~ 	 8.1 Извсквавва  за  свгурвост  и  защвта  иа  свстемата  

Осигуряване  на  цялостност  на  данните  при  ино rопотребителскв  режим  на  
работа ; 
Разрешаване  на  достьп  до  електронните  усiуги  в  портала , само  след  ycnctuuo 
идентифициране  на  позребителя . Идентифицирането  да  се  извършва  чре s 
проверка  на  ПИК , ЙКО  или  КЕП , както  и  Електронна  идентичност . 
I Іотребителите  да  могат  ца  променят  кодовете  (паролите ) си  самостоятелно . 
Паролите  на  потребителите  трябва  да  се  съхраняват  в  Сисгемата  по  сигурен  
начыи  и  в  хармония  с  нормативните  иsисквания . Да  сс  предвиди  интеграция  и  
тестове  за  с  националната  система  за  електронна  идентификация ; 

Регистриране  на  всички  опити  за  отnри sиран  и  пеnторизираи  достьп  до  
Системата ; 

43 



• Реализиране  на  механизъм  sa дефиниране  на  групи  от  потребители  и  за  
предоставяне  и  контролиране  на  права  за  достьл  на  ниво  потребителски  групи ; 

• Реализиране  на  механизъм  за  лредоставяне  и  контролиране  на  права  за  достьп  
до  ресурсите  на  портала  на  ниво  отделен  служитеп  в  зависимост  от  конкретните  
задължения  и  отroворности  на  сlужителя ; 

• Регистриране  на  служебна  информация  sa всичкн  действия  на  потребите .ш  (с  
дата  и  час ), касаещи  регистриране , промяна  и/или  изтриване  на  данни ; 

• Системата  трябва  да  контролира  права  на  дьстьп  до  определена  функционалност  
и  до  определени  компоненти  на  потребителския  интерфейс : 

о  Праеа  sa иsвършване  на  олределени  действия ; 

о  Права  sa стартиране  на  олределени  пунктове  от  менюто ; 

° Права  за  работа  с  определени  екрани ; 
о  Права  за  стартиране  на  олределени  бутони  в  екраните . 

• Системата  трибва  да  реализира  сигурен  и  защитен  мехализъм  (вкл . Добавяне  на  
времеви  отметки  - TimeStaгоp) за  колтуникация  с  информлционните  системи  на  
държавнатаадминистрация ; 

' 	 8.2 Изискваяяя  кьм  sардуер , сястемея  я  авалятвчев  софтуср  

Системата  трябва  да  иsполsва  наличното  еървърно  оборудванс  на  НОИ , което  е  във  
виртуали sациомна  среда  под  управлснието  на  Microsoft Hyper-V Иsползваната  операционна  
система  sa сървърите  e Microsoft W indows Server. Публикуването  на  приложението  следва  да  
се  осъществи  посредством  лоследната  версия  на  IIS no възможност  в  НТТР /2 семантика  през  
TLS. Портала  да  удовлетворява  изискванията  за  баланс  на  трафика , посредством  нanичния  
хардуереи  балансер  на  натовареностга  B1G-1P platfonn (F5-BIU-LTM-4200v). F5 следва  да  
бъде  настроен  от  Изпълнителя  в  NLB. Съдържанието  на  портала  да  се  помества  в  реаливирана  
ферюа  от  два  цicrosofr SharePoint server 2016 с  прилежащата  инфраструктура . Решението  
трябва  да  се  разгьрне  по  наиин , оси ryряващ  отказоустойчивост  (higЬ  availability) ua системата . 
Предложения , които  не  са  съобразени  с  наличната  среда  на  НОИ , няма  да  бъдат  разглеждани . 

Оиаква  се  поддържаис  ма  всички  лопулврни  Browsers, ориентираие  към  HTML5. Поддържане  
на  изгпеди  за  мобилни  устройства . 

Необходимите  лицензи  sa операционни  системи  и  бази  данни  по  описаиата  ио -горе  
топология  са  осиryрени  от  Възложите  и . Аналитичен  софтуер  или  друг , ако  е  необходим  
допълнителво , трябва  да  бъдат  осигурени  от  Изпълнитепв  в  съответствие  с  предЛожения  от  
него  архитектурен  модел  за  реализация  иа  Системата , софтуерната  матформа , очакваните  
ныва  на  натоварване  и  обемите  на  обработвани  данни  и  да  са  sa негова  сметка . Всички  
лредложени  аицензи  грибва  да  бъдат  лоследна  версия  към  момемга  на  подаване  на  офертата  и  
остават  собственост  на  Възложителя . 

Изпъ .iнителят  трябва  да  обоснове  оценкатл  си  за  необходимите  ресурси  sa 
експлоатация  на  информаиионната  система . 

8.3 Сястемеи  лроект  

Излъ .iнителят  трябва  да  изготви  системен  лроект , който  подлежи  на  одибрение  от  
Възложителя . В  сисreмния  лроекг  трябва  да  са  описани  всички  изюсквания  за  реализирането  
на  Сиетемата . Изготвянето  нл  системния  проект , включва  еледните  основни  здцачи : 

• Определяне  на  концепция  на  външния  портал  на  НОИ  базиран  на  ShazePoint 
2016 функционалност  ма  базата  иа  техническото  задание ; 
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• Дефиниране  на  детайлни  изискванив  и  бизнес  процеси , които  трибва  да  се  
реализират  в  Системата . Бизнес  моделът  се  юготвя  в  ARIS BPM too1. НОИ  
разполага  c ARIS Business Architect 9.8. Моделът  на  данните  се  изготвя  със  
съответнитс  диаграми . Всички  снстеми  GД  в  НОИ  са  разположени  в  MS 
SQL201 б . 

• Дизайн  на  порrага , хардуерната  и  комуникациониата  инфраструктура  при  
използване  на  наличнк i е  ресурси  в  НОИ ; 

• Изготвяне  на  плян  за  техническа  реanизация ; 
• Определяне  на  потребителския  интерфейси . 

Системният  проект  подлежи  на  одобрение  от  Възложителя . В  случай  на  забележки ;  
корекциы  ьtчи  Лопълнеыия  от  страна  ыа  НОИ , изпълиителят  с  длъжен  да  ги  отрази  в  системния  
проект  в  срок  не  по-късно  от  5 работни  дни . 

8.4 Разработка  

Процесът  на  разработка  включва  изпълнението  на  следните  етапи : 
• Разработка  на  прототип , който  трябва  да  бъде  лдобрен  от  Възложителя  и  въs 

основа  на  кой  ro трябва  да  се  раsработи  цялостното  иортално  решение ; 
~ 

	

	 • Разработка  на  модулите  на  информационнага  система  съгласно  изискванията  на  
настоящата  техническа  спецификация  и  системния  проекr 

• Провежданс  на  вътрешни  тестове  на  Системата ; 

• Изготвяне  на  детайлни  сценарии  за  провеждане  на  приемателните  тестове  за  
етап  „Тестване  и  внедряване " - точка  8.6; 

• Всички  програмни  кодове  се  компилират  на  място  при  Възложителя  и  се  
предават  заедно  с  покументация  към  тях  на  Възложителя . Всички  Клдове  и  
документи  сrаватсобственост  на  Възложителя . 

• Изroтвянс  на  план -програма  за  обучението  ма  погребителнте  и  
адмюгистраторите  на  портanа . 

За  изпълнение  на  дейностите  по  разработка  на  системата  участниците  в  настоящата  
оо'ществена  поръчка  трябва  да  опитат  s сватге  техническн  предложения  лриложим  подход  
(методология ) за  софтуерна  разработка , която  ще  изиолзват , както  и  инетрументите  за  
разработка , и  средата  за  провеждане  на  вътрешните  тестове . цчастниците  трябва  да  опишат  
как  предложеният  ог  тях  подход  ще  бъде  адаптиран  за  успешната  реализация  на  Системата . 

8.5 Иасталадаа  

Внедряването  на  Системата  в  пилотна  или  реanна  ексллоатация  се  извършва  на  
определеното  от  НОИ  място  съгласно  предложената  от  Изпълнителя  архигектура , на  базата  на  
изискванията  на  настоящата  техническа  спецификация  и  одобреиня  снстемен  проект . 

Изпълнителят  трябва  да  поеме  пътга  отгонорност  за  доставката , иметалацията  и  
привеждането  в  работнл  състляние  на  Системата , включително  консу .тгации  по  инстanацията  
и  настройката  на  хардуера  и  софтуера , необходими  за  въвеждането  в  експ_чоатация  на  портanа . 

Системата  трябва  да  осигурвва  голяма  прои sводителност  и  висока  надеждност , 
нормален  технологичен  процес , както  и  да  предоставя  инструменти  за  архивиране , запазване  
на  резервни  колия  и  възстановяване  при  срив  без  загуба  на  информация  и  технологично  време . 

8.6 Тестваае  а  введряваве  
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Изпълнителят  трябва  да  вмедри  порталното  решение  за  реална  ексллоатация  а  
работната  среда , осигурена  от  НОИ . След  успешната  пвсталация  ма  Системата  в  среда  на  
Възложителя , трябва  да  се  проведат  тестове  за  работоспособност  на  Портала  преди  
вивежцането  му  в  рсална  експлоатащ +я . По  време  на  етапа  на  внедряване  експерти  на  НОИ  ще  
контролират  прехвърляното  на  съдържание  от  еъществуващите  информационни  масиви  в  
Портала  и  ще  съдействат  логистично . Прехвърлинето  на  данните  ще  се  извиршва  на  
територията  на  НОИ . 

След  прехвърляието  на  съдържанието  и  евързване  на  ыаличните  елекгронни  услуги  в  
Поргала , експерти  на  Въsложителя  съвместно  с  експерти  на  Изпanнителя , ще  извършат  
тестове  за  приемане  на  Системата  (приемателно  тестване ) в  съответствие  с  изготвените  по  
време  на  етап  „Раsработка"(точка  8.4) гестови  сценарии  и  по  съмасуваи  с  дветс  страни  
эрафик . За  окончателното  приеюаие  на  Системата  трябва  да  сс  извършат  минимум  следните  
видове  тестове  - функционални , интеграционни , за  производителност  и  тестове  за  ситурност . 
В  рамките  иа  тоsи  етап  ще  се  извършат  и  тестове  за  оперативна  съвместимост  с  разработените  
и  действащи  към  момента  информационни  системи  на  държавната  администрация  и  ще  се  
отстранят  разминаванията  между  ичискванията  и  реализираната  функционалньст  на  
Системата , както  и  на  откритите  програмни  эрешки . Тестовете  трябва  едноsначно  да  
удостоверяыат  изпълнението  на  иsискванията  към  Портала , sanегнали  в  насгоящата  

,. 	техническа  спецификация . Приемането  на  разработената  система  се  удостоверава  от  
Възаожителя  с  подписването  на  протокоп  за  съответствие  и  качество  от  проведеното  тестване . 

Забележка : Приемагепното  тестване  трябва  да  се  иsвърши  юинимум  10 работни  дни  
преди  приключването  на  проекта , за  да  може  Изпълнителят  да  отстрани  констатираните  
ыесъответствин  в  разработените  функциоиалности  н  грешки  в  кода , преди  крайния  срок  на  
договора ! 
Всички  еорс  кодове  се  предават  и  са  собетвеност  на  НОИ . Компилиране  го  и  пастройването  се  
извършват  само  на  място  в  отделна  среда , инсталирана  от  Ичпълнителя , като  инсталирането  
следва  да  преминава  през  предпродукционна  и  продукционна  среда , Сьщите  следва  да  са  с  
уеднаквени  лослелли  паличпи  версии  на  софтуера , което  е  задължение  на  Иsпълнителя . Ако  
вече  някоя  от  инсгалациите  на  MS софтуера  съп 1ествува , нивото  на  работните  версии  се  
решава  еъвместно  с  Възложителя . 

9 ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Минимално  иsискуемата  документация  по  проекта  включва : 

• Систсмсн  прсект  (детайлна  техническа  спецификация ), документиращ  
изискванията  към  портала . 

• Техническа  документация  
о  Ръководство  на  админисгратора  - включващо  всички  необходими  

процедури  и  скриптове  по  инсталиране , конфитуриране , архивиране , 
въsстановяване  и  др ., необходиюи  за  администрнрапе  на  портала ; 

о  R,ковидство  на  потрейителв  - детайлно  описание  на  фуню lионалностите  
на  портала  и  начина  на  работа  с  тах , илюстрирани  с  
графики /скрийншотове  на  портала ; 

о  Описание  на  базата  данни ; 
о  Planning worksheets by task — по  макети  на  Microsoft - 

https://technet.microsoft ,com/en-us/1iбrary/cc2b2451.aspx ; 
o Planning worksheets Ьу  title — по  макети  на  Microsoft - 

https:/ltechnet. microsoft. co пJen-us/1 iбrary/ес2б2451. aspx; 
о  Описание  на  софтуерните  приложения  и  ысички  кодове ; 

• Протоколн  
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о  Изгптвят  се  протоколи  от  изпълнението  на  различните  етапи  на  прсекта , 
sаедно  със  съпътстващите  ги  докумепти . Резултатьтге  от  изпълнението  на  
етапите  ыа  прсекта  се  предоставят  на  Възложителя . 

Доклади  
о  Иsпълнителвт  трябва  да  изготвв  доклади  (месечии  и  окончателен ), какго  

следва : 
Месечни  доклади  

о  Месечните  доклади  трябва  да  бъдат  прсдставяни  до  5-о  число  на  всеки  
месец , следващ  отчетния . Те  трябва  ца  съдържат  информация  относно  
изпълнението  на  дейностыте  по  предварителио  изготвения  и  съгласуван  
график . 

о  Доклапите  за  напредъка  трябва  да  съдържат  следните  мипималхи  
рскви sити : 

• общ  прогрес  по  дейносста ; 
• постигнати  резултати ; 
• визникиали  проблеми  (вкл . забавяния  иди  отлагане  на  

изпълнението  на  дейности ), лричини  (вкл . и  външни  факroри ) и  
мерки , предлриети  за  преодоляваыето  им ; 

~ 	 • рискове  за  изпълнение  на  свързаните  дейыости  и  на  обществената  
поръчка  като  цяло  и  предприети  мерки ; 

• акгуализиран  график  sa изпълнение  на  прсекта , ако  има  такъв . 

• Окончатслен  доклаn 
о  Йзпы  гнителят  трябва  да  иsготви  окончателен  доклад  в  края  на  срока  за  

изпълнение  на  доroвора . Доклацът  трябва  да  съдържа  самооценка  за  
общото  wзлълнение  на  възложените  дейности , като  се  посочи  до  каква  
степен  са  постигнати  предвидените  обща  и  специфичнн  цели . Трябва  да  
бъдс  нт iравено  пълно  описание  на  всички  проекгни  дейности  и  
постигнатите  резултати . 

Забележка : Иsпълнителят  трябва  да  предаде  ва  Възложителя  окончателния  доклад  най - 

късно  $ работни  дни  преди  изтичанего  ва  срока  на  договора ! 

Цялата  проекгна  документация  се  изготвя  па  български  еsик  и  се  предава  на  
Възложителя  на  хартиен  и  електронен  носител . 

9.1 Извскваввя  към  документацвята  
• 1(ялата  докумеитиция  и  всички  теwзиеески  описания , ръкоьодства  за  рвбота , 

администриране  и  поддръжка  на  Сисгемата  включително  и  на  нейните  еъсrавни  
части , трябва  да  бъдат  ыалични  и  на  бъ iи  арски  език ; 

• Всички  документи  трябва  да  бъдагпредоставени  от  Изпыгнетеля  в  елекгронен  
формат  (ODf/ (Office Ореп  XM1JMicrosoft Word DOC/RTF/PDF/HTML unu др .), 
позволяващ  пълиотекстово  7ърсене/тьрсене  по  ключови  думи  в  копиране  на  
части  от  съдържанието  от  оригиналните  документи  във  външни  документи , за  
вътрешна  улотреба  на  възложителя ; 

• Навсякъде , кьдето  в  документацията  има  включени  диаграми  или  графики , те  
трябва  да  бъдат  вградени  в  документите  в  оригиналния  си  векгорен  фпрмат ; 

• Детайлна  техническа  документация  на  програмния  приложен  интерфейс  (API), 
включително  за  поддържаните  уебуслуги , команди , струкгури  от  данни  и  др . 
Документапия •га  да  бъде  лридружена  и  с  примерен  програмеи  код  и/или  
библиотеки  (SDK) за  реализиране  ла  интеграция  с  външни  систсми , 
разрабоген (и ) на  7ava unu .NET. IIримерният  код  трябва  да  е  напълно  
работоспосо 6ен  и  да  демонстрира  базови  итерации  с  АР I-то : 

47 



о  Регистрираие  на  крайна  точка  (епд -point) за  получаване  на  акгуа  ш sации  
от  Системата  в  реа  эно  време ; 

о  Заявки  за  получавы  ге  на  номенклатурни  данни  (списъци , таксономии ); 
о  Заявки  за  актуализиране  на  номенклатурни  дании  (списъци , таксономии ); 
о  Регистрация  на  потребител ; 
о  Идентификация  и  оторизация  на  потребител  или  уебуслуга ; 

• Документащигта  за  лриложния  програмен  интерфейс  (API) трябва  да  бъде  
публично  достьnна ; 

• Всеки  предоставен  REST приложно -програмен  ингерфейс  трябва  да  бъде  
документиран  чрез  API Blueprint (https://¢it Ьub.com/aniarvio/aoi-Ыueoriat),  
Swagger (http://swagger.io ) unu чрез  аналогична  технология . Аналогично  
представяпе  трябва  да  бъде  изготвепо  и  за  SOAP интерфейсите ; 

• Детайлна  техническа  докумсгстаиия  за  схеиата  на  базата  данни  — структури  за  
данни , индекси , дялоsе , съхранени  процех ryри , конфигурации  за  репликация  на  
данни  и  др . 

• Ръководства  на  поrребиіеля  и  админис 7ратора  за  работа  и  адмииимриране  ьа  
Снстемата  

• Обща  информация , инструкции  и  процедури  sa админисгриране  и  поддръжка  на  
приложните  сървъри , сървърите  за  бази  данни  и  др . 

• Обща  информация , инструкции  и  процедури  за  администрирюге , архивиране  и  
възстановяване , и  поццръжка  на  сървъра  sa управлеыие  на  бази  дапии . 

9.2 Прозрачвост  в  отчетвост  
• В  обхвата  на  проекта  е  включено  извършване  на  дейности  по  анализ  на  бизнес  

процеси  и  нормативна  уредба , проектиране  на  системна  и  приложна  
архитекгура , раsрабагвапе  на  компюп .рни  програми  и  други  дсйности , евързани  
с  предосгавяне  на  специализирани  професионални  услуги . Изпълнителат  и  
ВъзлоЦителят  трябва  да  публикуват  подроб ttи  месечни  отчети  в  машинночетим  
отворен  формат  sa извършените  дейности , включително  количеството  
изработени  човекодни  по  дейности , извършеми  or консултанти , екеперти , 
сиеииалисти  и  служители  на  Йзпълнителя  и  Възложителя . 

Докумеитаиията , предоставена  от  Изпълнителя  на  Възложитела , трябва  да  бъде : 

• на  български  еsик  а  за  техмическата  документация  и  на  английски  е sик . 

• на  хартия  и  в  слектроиен  формат ; копирането  и  редактирането  на  
~ 	 предоставемпе  документи  следва  да  бъле  лесно  осъществимо ; 

• актуализирана  в  съответствие  със  съгласувана  с  възложителя  процсдура , коато  
следва  да  включва  документи , поддежаши  на  лромяна /акryа,iизация , крайни  
срокове  u нужната  за  случая  методологпя . 

Документацията  на  сисгемния  проекг  саедва  да  може  да  бъде  генерирана  отчасти  от  
Биsнес  модела  на  решението . 

9.3 Системен  проект  
Изпышитслят  на  настоящата  поръчка  трвбва  да  дефинира  в  детайли  конкретиэw обхват  

на  реализация  на  софтуерната  разработка  и  да  документира  иsискванията  към  софтуера  в  
детайлна  техническа  спецификация  (системен  проект ), конто  ще  поелужи  за  пряха  изходна  
база  за  разработка . 

При  документирането  на  изискванията , с  цел  nостигаие  на  яенота  и  стандартизация  на  
документите , е  пеобходимо  да  се  иsползва  утвърдена  нотация  за  описание  на  бизнес  модели . 

Изготвената  детайлна  техниvеска  спецификация  (системен  проект ) се  представя  sa одобрение  
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на  Възложителя . В  случай  на  забележки , корекции  или  допълнения  от  страна  на  Възпожителя  
Изпълнителят  е  дльжен  да  ги  отрази  в  детайлната  техническа  спецификация  (системен  
проект ). 

9.4 Теяввческа  документации  
Всички  продукти , които  ще  се  доставят , трябва  да  са  със  специфична  документация  за  

инсталиранс  и/или  техническа  документациа , в  това  число : 
• Ръководство  за  администратора , иключващо  всички  необходими  процедури  и  

скриптове  по  инсталиране , конфигуриране , архивиране , въsстановяване  и  други , 
необходими  за  адмwгисгриране  па  Системага ; 

• Докуменп t за  крайния  ползвател  — Изпълиителит  трябва  да  предостави  главхото  
Ръководство  на  ползвателите  на  софтуера . Документьт  е  предназначен  за  
крайните  ползватели . Той  трябва  да  описва  цялостната  функционалност  на  
припожния  софтуер  и  сьответиоте  му  изпоп sване  от  крайни  пол sватели ; 

• Детайлно  описание  на  базата  данми ; 
• Описанис  иа  софтуерните  модули ; 
• Описание  на  изходния  програмен  код . 

9.5 Протоколв  
Иsпълнителят  трябва  да  изготия  протоколи  при  излълнението  на  различните  етапи  на  

проекта , описани  в  раздел  8 на  наrгоящив  цокумент , sаедно  със  еъпъгстващите  ги  докумеити  
— резуатати  от  изпълнението  на  етапите . 

9.6 Комуиикацвв  н  докладв  
За  услетното  излълнение  на  проекга  участниците  в  настоящата  обществена  поръчка  

трябва  да  предsожат  адекватен  механизъм  sa управление  на  лроектната  комуиикация , който  е  
нераsделна  част  от  лредлагаиата  цялостна  проектла  методология . 

Управлението  ца  комуникацията  трябва  да  включва  иsготвяне  иа  минимум  спеднитс  
реryпярни  доклади  за  статуса  и  напрелъка  эга  изпълнението  гга  поръчката : 

9.6.1 Всп,ввтелев  доклад  
Встьпителният  доклад  трябва  да  бъде  предоставен  до  един  месец  преди  подписването  

на  договора  и  да  съдържа  описание  минимум  на : 
• 	Подробен  работен  план  и  актуализиран  времеви  график  за  лериода  на  проекта ; 
• 	Начини  на  комуникация ; 
• 	бгговорни  лица  u enunu. 
Ветьпителнивт  док2ад  следва  да  бъде  одобрен  от  Възаожителя . 

9.6.2 Междиннн  докладв  
Междинните  доклапи  трябва  да  бъдат  представяни  и  да  се  лредават  при  приктючваие  

на  всеки  етап  от  иsиыэнението  на  проекта  и/ипи  прп  настьпване  на  събитие . 
Межаиюмте  доклади  трябва  да  съдържат  ивформация  относно  изпълненисто  на  

дейностите  по  съответниястап  по  предварително  изготвения  проектен  план . 
Докладът  за  междинньw напредък  трябва  да  бъце  подготвен  ло  следния  начин : 
• 	Оо'щ  прогрсс  по  дейностите  npes периода ; 
• 	Постигиати  проектни  резултати  sa периода ; 
• 	Срещнати  проблеми , лричини  и  мерки , предлриеги  за  преоцоляването  им ; 
• 	Рискове  за  изпълнение  на  свързани  дсйности  и  ва  проекта  като  цяло  и  

предприети  мерки ; 
• 	Актуали sиран  план  за  изпълнение , ако  има  такъи . 
Rсеки  междинен  доклад  следва  да  бъде  одобрен  от  Възложигеля . 
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9.6.3 Окопчателеи  доклад  
В  края  на  периода  за  излълнение  трябва  да  се  представи  окончателен  доклад . 

Окончателният  доклад  трябва  да  съдържа  описание  на  изпълнението  и  резултати . 
Окончателния r доклад  се  представя  на  българеки  език  на  електронен  и  на  хартиен . 
9.6.4 Иsнекваивв  къя  докладвапето  

Докладмте  се  излращат  до  отговорвив  служител  на  Въsложителя . За  тази  цел  
Възложителят  ще  олредели  в  догонора  отговорния /отrоворнитеслужител /елужители . Всички  
доклади  се  представят  на  бъпгарски  еsик  в  влектронен  формат  и  на  хартиен  носител . 
Докладите  се  одобряват  от  отговорния /отговорните  служител /служители  в  срок  цо  5 работни  
дни , 

Представянето  на  докладите  ще  се  извършва  чрез  лодписване  на  двустранни  
предаватеано -лриемателни  лротоколи , подлисани  от  представители  на  Изпълнителя  и  на  
Възложителя . 

Възложителят  разглежда  лредставенитс  доклади  и  уведомява  Изпълнителя  за  
приемането  им  без  забе.тежки  или  ги  връща  за  преработиане , цолъаване  и/или  окомплектоване , 
ако  не  отговарят  на  изискванията , като  чрез  упълномощено  в  договора  лице  дава  указан wя  и  
олределя  срок  за  отстраняване  на  конетатираните  недостатьци  ы  пропуски . 

— 	10 РЕЗУЛТАТИ  
Всички  очаквани  реsултап t са  в  съответствне  с  изискването  на  техническото  задание . 
Основыи  резултати  са : 

• Разработен  външен  портал  на  НОИ , базиран  на  5harePoint 201 6 функционалност , 
вклјочително  техническа  документацих  съгласно  фумкционалните  и  
нефункционалните  изисквания , описани  в  настоящия  документ ; 

• Внедреь  в  реална  екеллоатация  външен  портал  на  ИОИ ; 
• Мигрирано  съдържание  от  сайта  на  НОИ  
• Модернизирани  електронни  услуги  в  обхвлта  им  
• Оптимизиране  на  процесите  на  обмен  на  данни у  досгьпност  и  публичност  на  

информацията  за  бианеса , гражданското  общество  и  медиите ; 
• Съвремениа  и  модерна  иизия  на  ИОИ  в  Интернет , баsирана  на  последнитг  

технологични  стандарти . Същевременно  sаіцитен  и  сигурен  портап  
минимизиращ  рисковете  от  нерегламен rиран  достъп  до  информация  и  
зловредни  атаки . 

• Изготвени  и  одобрени  ръкоыодства  и  материали  за  ползване , вкл . бизнес  и  
техническа  документацив ; 

~ 	 • Проведени  обучения  на  елужители  на  ИОИ ; 
• Подписани  протохоли  за  приемане  на  реsултатите  по  договорас  иsпълнителя ; 
• Изготвени  и  лриети  междинни  и  окончателен  доклади  sa изпълнение  на  

договора  с  избрания  изпълнител  
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