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1
1.1

Въведение
Цел на системата

Целта на системата е да предоставя инструмент, който да подпомага администрациите при
преминаването от настоящото им състояние към въвеждане на комплексно обслужване чрез
информационната система за предоставяне на услуги по комплексен начин.

1.2

Обхват на системата

Системата, обект на разработка, се нарича административна информационна система за
комплексно административно обслужване (АИСКАО) и представлява краен резултат от Дейност
3 по проекта „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на
качествени услуги на гражданите и бизнеса”. Разработката на моделна система АИСКАО и
внедряването ѝ в три пилотни администрации – БАБХ, ИАМА и Община Велико Търново, ще се
осъществи в рамките на под-дейности 3.3 и 3.4.
Моделната АИСКАО ще е съобразена с резултата „Базисен модел на комплексно
административно обслужване” от предходна дейност на проекта. Като резултат от
разработката по под-дейност 3.3., моделната АИСКАО трябва да подсигури внедряването си
спрямо специфичните изисквания на всяка една от трите пилотни администрации в поддейност 3.4.
Целта на моделната АИСКАО е да предоставя готово базово информационно решение, което с
минимална настройка, конфигурация и адаптация да даде възможност на дадена
администрация да започне комплексно предоставяне на административни услуги и вътрешни
електронни административни услуги. Чрез такова решение трябва да се ускори процесът по
привеждане на администрацията в готовност да изпълнява задълженията си във връзка с
предоставянето на услуги в съответствие с принципа на еднократното събиране и създаване на
данни, съгласно който администрациите не могат да изискват от гражданите и организациите
представянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а са длъжни да ги
изискат служебно от първичния администратор на данните.
Обект на внедряването ще са определените от предходна дейност на проекта приоритетни
административни услуги, позволяващи комплексното им предоставяне. След успешно
приключване на етапа по внедряване, моделната АИСКАО ще се предостави на разположение
на други администрации, желаещи да предоставят вътрешни електронни административни
услуги в среда на комплексно административно обслужване, така че да се постигне по-пълна
реализация на един от основните принципи на ЗЕУ за еднократно събиране и създаване на
данни.
Системата ще предостави техническа възможност за осъществяване на интеграция със
съществуващи системи по модел, разработен като функционалност на моделната АИСКАО и
реализиран чрез създаването на интеграционни модули за конкретните бек-офис системи при
внедряването на системата в пилотните администрации. Извън обхват на проекта е
създаването на интеграционни модули за други системи извън идентифицираните в трите
пилотни администрации.
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1.3

Използвани съкращения и абревиатури

Административна
услуга

Административна услуга е:
а) издаването на индивидуални административни актове, с които се
удостоверяват факти с правно значение;
б) издаването на индивидуални административни актове, с които се
признава или отрича съществуването на права или задължения;
в) извършването на други административни действия, които
представляват законен интерес за физическо или юридическо лице;
г) консултациите, представляващи законен интерес за физическо или
юридическо лице относно административноправен режим, които се
дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на
административен акт или с извършване на друга административна
услуга;
д) експертизите, представляващи законен интерес за физическо или
юридическо лице, когато нормативен акт предвижда тяхното
извършване като задължения на администрацията на държавен орган
или от овластена организация.
(§ 1, т. 2 от Допълнителната разпоредба на Закона за администрацията)

Административно
обслужване

Процес на предоставяне на услуги с адекватна организация на
администрацията
(Концепция за подобряване на административното обслужване в
контекста на принципа „едно гише” e приета с Решение № 878 на
Министерския съвет от 29.12.2002 г.)

АИС

Административна
информационна
система,
чрез
която
административните органи предоставят една или повече електронни
услуги. Административната информационна система поддържа
съвкупност от свързани данни – информационни обекти, върху които
като неделими единици са приложими функции по създаване,
унищожаване, управление на достъпа и други функции
(чл. 11 от Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и
документи на хартиен носител в администрациите)

АИСКАО

Административна
информационна
административно обслужване
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Бек офис

Офисът/служителите, отговорни за решаването на всеки конкретен
случай по отношение на документация, информация и оправомощаване
(Базисен модел на обслужване на „Едно гише”)

Вътрешна
административна
услуга

„Вътрешна административна услуга” е административна услуга, която
един административен орган предоставя на друг при осъществяване на
неговите правомощия
(§ 1, т. 3 от Допълнителната разпоредба на Закона за администрацията)

Доставчик
на
електронни
административни
услуги (доставчик
на услуги)

Доставчик на електронни административни услуги е административен
орган, лице, осъществяващо публични функции, или организация,
предоставяща обществени услуги, които предоставят електронни
административни услуги на гражданите и организациите в рамките на
своята компетентност
(чл. 9, ал. 1 от ЗЕУ)

Електронно
правителство

Процес за предоставяне на услуги на различните клиенти по електронен
път или чрез използване на информационни технологии

Електронна
административна
услуга (ЕАУ)

Административна услуга, която се предоставя напълно или частично по
електронен път или чрез използване на инструменти/средства на
информационните технологии

Електронно
управление
(е-Управление)

Електронното управление е по-широка от електронното правителство
тема, която освен предоставяне на административни услуги, покрива
теми като електронно здравеопазване, електронно гласуване,
електронно образование и т.н.

ЕСОЕД

Единна среда за обмен на електронни документи

ЗЕУ

Закон за електронното управление

ИАОПУ

Проект „Интегрирано административно обслужване и предоставяне на
публични услуги на централно и местно ниво” към МДААР

Интегрирано/
комплексно
административно
обслужване

Административно обслужване, използващо интегрирана информация
както в рамките на една администрация, така и между отделните
администрации и/или юридически лица, предоставящи публични услуги
на базата на водещ регистър за информация
(Концепция за подобряване на административното обслужване в
контекста на принципа „едно гише” e приета с Решение № 878 на
Министерския съвет от 29.12.2002 г.)
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ИТ

Информационни технологии

Комплексно
административно
обслужване (КАО)

Административно обслужване, използващо информация както в рамките
на една администрация, така и между отделните администрации и/или
юридически лица, предоставящи публични услуги на базата на водещ
регистър за информация
(Концепция за подобряване на административното обслужване в
контекста на принципа „едно гише” e приета с Решение № 878 на
Министерския съвет от 29.12.2002 г.)

Комплексни услуги

Услуги, които се изпълняват като процес, в който достъпът до данни,
поддържани от администрациите, се осъществява чрез използване на
първични или други комплексни услуги
(чл. 11 от Наредбата за регистрите на информационните обекти и на
електронните услуги)

Комплексна
административна
услуга

Услуга, която за да бъде предоставена, се изисква участието на повече от
една администрация. Това може да са администрации от една система
(например администрации, които са второстепенни разпоредители с
бюджетни средства към един министър) или администрации от различни
системи, нива на управление и области на политики

МДААР

Министерство на държавната администрация и административната
реформа

МС

Министерски съвет

МТИТС

Министерство
съобщенията

НВОЕДДХНА

Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на
хартиен носител в администрациите

НЕАУ

Наредба за електронните административни услуги

НОИОСИС

Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и
информационна сигурност

Обществени услуги

Услугите, предоставяни от обществени организации, овластени да
предоставят административни услуги, и услугите, предоставяни на
обществото от юридически лица

на

транспорта,

информационните

технологии

и

(Концепция за подобряване на административното обслужване в
контекста на принципа „едно гише” e приета с Решение № 878 на
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Министерския съвет от 29.12.2002 г.)
Принцип
за Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и
служебното начало организациите, предоставящи обществени услуги, не могат да изискват
от гражданите и организациите представянето или доказването на вече
събрани или създадени данни, а са длъжни да ги съберат служебно от
първичния администратор на данните.
(чл. 2, ал. 1 от ЗЕУ)
Принцип
гише”

“едно Организационният принцип “едно гише” се определя като създаване на
едно място на достъп до услуга, но чрез различни канали за достъп
(Концепция за подобряване на административното обслужване в
контекста на принципа „едно гише” e приета с Решение № 878 на
Министерския съвет от 29.12.2002 г.)

Публична услуга

Общият термин, който обхваща както административните, така и
обществените услуги

Първичен
Първичният администратор на данни е административен орган, който по
администратор на силата на закон събира или създава данни за гражданин или
данни
организация за първи път и изменя или заличава тези данни
(чл. 2, ал. 2 от ЗЕУ)
Първични услуги

Услуги, които се осъществяват в рамките на една географски или
функционално обособена администрация като единен процес, стартиран
от заявление за услугата и приключващ с предоставяне на услугата или
постановяване на отказ
(чл. 11 от Наредбата за регистрите на информационните обекти и на
електронните услуги)

РЕУ

Регистър на електронните услуги

РИО

Регистър на информационните обекти

РОС

Регистри за оперативна съвместимост

РРД

Регистър на регистрите и данните

СУНАУ

Списък на унифицираните наименования на административните услуги
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Съвет по вписвания

Помощен консултативен орган към министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, който дава становища
относно допустимостта и основателността за извършване на вписванията
в СУНАУ, РРД, РИО, РОС и РЕУ

Фронт-офис

Център за обслужване на потребителите, където получават достъп до
услуги по различни начини/канали, като например личен контакт,
телефон, поща или електронна медия
(Базисен модел на обслужване на „Едно гише”)

1.4

Референции и използвани документи










1.5

Техническо задание – Раздел IV от документацията за участие в открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на консултантски услуги в
изпълнение на проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за
предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”;
Описание на текущото състояние на интеграционната платформа на електронното
правителство – част III на Раздел II от обявлението на обществена поръчка за
изпълнение на проект „Развитие на административното обслужване по електронен
път”;
Спецификация на интерфейс между информационните системи на участниците в
обмена и комуникационния клиент;
Сертификационен списък на данните, поддържани от административните
информационни системи;
ЗЕУ;
НЕАУ;
НВОЕДДНХА.

Обзор на системата

1.5.1 Предназначение на системата
Системата ще бъде използвана от пилотните администрации, а впоследствие и от всяка друга
администрация при преминаването от настоящото състояние към желаното състояние –
комплексно предоставяне на услуги по различни канали за достъп – по пощата, електронни
услуги и на гише. АИСКАО е комплексно решение, което ще се интегрира към публичната
интернет страница или портал на всяка от пилотните администрации и ще им предостави
вътрешна административна информационна система, чрез която ще се насочват и управляват
постъпилите по различен канал заявления за комплексно административно обслужване. Тя ще
предоставя и необходимия минимум от функции за комплексно административно обслужване
с възможност за интеграция с налични бек офис информационни системи.
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1.5.2 АИСКАО в контекста на КАО
Чрез адаптиране на моделната АИСКАО към конкретните специфики на задачите си,
администрацията ще е в състояние ефикасно да изпълни минимума от дейности за започване
на комплексно предоставяне на административни услуги и вътрешни електронни
административни услуги в съответствие със ЗЕУ и подзаконовите нормативни актове към него.
АИСКАО ще е система, която функционира на локално ниво в определена администрация.
Управлението на процесите по предоставяне на административни услуги или процедури във
външна администрация няма да подлежи на контрол чрез функциите на АИСКАО. Формирането
на такси ще е нормативно регламентиран процес, чието изпълнение не е обект на
функционалността на АИСКАО – системата ще предоставя възможност за съхранение на
резултата (крайната такса) от този процес за целите на заплащане на определена услуга,
същото е валидно и за срока за предоставяне на услуга.
Като административна информационна система АИСКАО ще предоставя възможност за връзка
с други администрации чрез нормативно определения способ – ЕСОЕД. За целите на
предоставянето на услуга или процедура в конкретна администрация АИСКАО ще дава
възможност за реализация на директна връзка с бек-офис системи от тази администрация,
което се явява съществена разлика спрямо нормативно определената функционалност на една
административна информационна система.

2
2.1

Общо описание
Контекст

Информацията в тази точка е базирана на резултата от изпълнението на проект „Интегрирано
административно обслужване и предоставяне на публични услуги на централно и местно ниво”
(ИАОПУ), който е реализиран от Министерство на държавната администрация и
административната реформа (МДААР) и е приключил през 2010 г. Този проект се явява
неотделим структуроопределящ компонент от високо ниво на свързаните и взаимодействащи
помежду си административни информационни системи (АИС) в Република България, имащи
отношение към предоставянето на публични услуги. Централна част на ИАОПУ е Единната
среда за обмен на електронни документи.

2.1.1 Описание на текущото състояние на интеграционната платформа на
електронното правителство
На Фигура 1 е представена текущата архитектура на интеграционната платформа на
електронното правителство, реализирана като резултат от ИАОПУ, както и последователността
от стъпки при предоставянето на електронни административни услуги.
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Фигура 1 Интеграционна платформа на електронното правителство

Основните елементи и системи от интеграционната платформа на електронното правителство
са, както следва:
Единен Портал за Достъп до Електронни Административни Услуги (ЕПДЕАУ)
Входната точка на различните целеви групи на електронно правителство към
информационната система за е-управление. Тук крайните потребители се идентифицират и
отправят заявления за ЕАУ, посредством специализиран потребителски интерфейс. След
приемане на заявленията за ЕАУ, ЕПДЕАУ препраща електронни съобщения към доставчика на
конкретната ЕАУ чрез ЕСОЕД, която се грижи да се обърне към съответните АИС, които
поддържат функционалност и данни, необходими за избраната услуга.
Единна среда за обмен на електронни документи (ЕСОЕД)
Единната среда за обмен на електронни документи играе ролята на маршрутизатор, който
препраща заявленията на крайните потребители до съответните АИС посредством електронни
съобщения в XML формат.
Регистри за оперативна съвместимост (РОС)

Спецификация на изискванията към АИСКАО
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Към момента в интеграционната платформа на електронното правителство са реализирани
следните регистри и списъци, определени в Закона за електронното управление и
подзаконовите нормативни актове към него:
1. Регистър на регистрите и данните
Целта на регистъра на регистрите и данните е да поддържа определенията на всички данни
(унифицирани и неунифицирани), пакети от данни и информация за регистри и раздели от
регистри, които се поддържат в администрациите.
Регистърът на регистрите и данните решава следните основни задачи:






регистрира всички дефиниции на данни, които се поддържат в регистрите на
администрацията;
осигурява поддържането на регистрационен режим за всички документни регистри,
използвани в администрацията, от лицата, осъществяващи публични функции, и
организациите, предоставящи обществени услуги;
осигурява поддръжката на пакети от данни;
поддържа информация за първичните администратори на данни, съгласно Закона
за електронното управление.

Информацията в регистъра на регистрите е организирана в следните раздели:


„Набори от данни” – съдържа описания, осигуряващи обща идентификация на
всеки регистър и раздел от регистър в администрацията. В него за всеки регистър се
поддържа списък от обстоятелства, дефинирани в раздел „Видове обстоятелства”,
или раздел „Унифицирани данни”;
 „Видове обстоятелства” – тук се поддържат дефиниции на данните, или
обстоятелствата, използван в нормативни текстове в България. Дефинициите са във
вида, в който те са дадени в съответните нормативни текстове;
 „Унифицирани данни” – в този раздел се поддържат унифицирани дефиниции на
данни, съответстващи на обстоятелства по вписване в регистрите;
 „Пакети от данни” – тук се вписват целите пакетни дефиниции. „Пакет от данни” е
съвкупност от данни, поддържани от администрация по силата на нормативен акт,
чиято организация се определя чрез вид документ, вписан в регистъра на
информационните обекти (например: Единният класификатор на населените места).
Масивите от данни в тях са в XML-формат, дефинирани като документи в Регистъра
на информационните обекти;
 „Унифицирани етапи” – в този раздел се вписват унифицираните дефиниции на
етапи от изпълнение на услуги или процедури;
 „Лица по чл. 2, ал. 1 ЗЕУ” – в този раздел се поддържат данни относно
административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и
организациите, предоставящи обществени услуги.
2. Регистър на информационните обекти
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Целта на регистъра на информационните обекти е да поддържа формализираните
технологични описания на информационните обекти, събирани, създавани, съхранявани и
обработвани от административните органи в рамките на тяхната компетентност. Тези
определения на нормативно регулираните данни позволяват машинна обработка на тези
данни, както и поддържат препратки между унифицирани и формализирани определения на
данни, което позволява недвусмислена интерпретация, както за машинна, така и за ръчна
обработка.
Регистърът на информационните обекти съдържа определенията на данни, необходими за
извършване на автоматична проверка на валидността на електронните документи. За всеки
формализиран документ регистърът също така предоставя препратка към регистрирано в
списъка на сертифицираните системи и продукти приложение за визуализация на документа,
което дава възможност за пълно и точно представяне на данните, съдържащи се в документа.
3. Регистър на електронните услугите
Целта на регистъра на електронните услуги е да поддържа формализираните технологични
описания на електронните административни услуги и на вътрешните електронни
административни услуги, предоставяни чрез единната среда за обмен на електронни
документи. За всяка вписана услуга регистърът също така предоставя препратка към
регистрирано в списъка на сертифицираните системи и продукти приложение, което дава
възможност за пълно, точно и вярно редактиране на съдържанието на данните в заявлението
за електронната услуга.
Регистър на стандартите
Регистърът на стандартите съдържа техническите стандарти и спецификации, които трябва да
се прилагат от административните органи за предоставяне на електронни услуги, както и за
осигуряване на оперативна съвместимост и информационна сигурност. В следствие на това,
регистърът на стандартите се явява инструмент за практическо създаване и поддържане на
стандартизация на основата на всички дейности в рамките на електронното управление.
Списък на сертифицираните системи и продукти
В списъка на сертифицираните системи и продукти се вписват обстоятелства относно
информационните системи и приложения за визуализация и редактиране на електронни
документи, за които има издаден сертификат за оперативна съвместимост от акредитирано по
реда на Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна
сигурност лице. Списъкът предоставя връзки към инсталационен пакет на съответното
приложение, когато сертифицираното приложение е вписано като обстоятелство в регистъра
на информационните обекти или в регистъра на електронните услуги. Чрез това се осигурява
публичен достъп до поне едно средство за редактиране и/или визуализация на формализиран
електронен документ, което позволява на крайните потребители и на администрациите
сигурно и надеждно да обработват електронно съдържание в условията на оперативна
съвместимост.
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Освен данни за сертифицирани системи и приложения, в списъка се поддържат данни и за
сертифицирани задания и тестови набори от документи във връзка със съответните
разпоредби на Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и
информационна сигурност.
Административни информационни системи (АИС)
Административните информационни системи на доставчиците на ЕАУ събират, обработват,
съхраняват и разпространяват бизнес информацията и данните, администрирани от
съответната организация.

2.1.2 Интеграция АИС – ЕСОЕД – АИС
Ролята на основен интеграционен компонент в интеграционната платформа на електронното
правителство играе единната среда за обмен на електронни документи. Чрез нея се обменят
електронни съобщения в XML формат, които съдържат унифицираните и формализирани
данни в комуникацията заявление-отговор между целевите групи на системата. Комуникацията
между АИС и ЕСОЕД се осъществява чрез комуникационен клиент, използвайки SOAP
съобщения.

Фигура 2 Схема на обмен на съобщения

Фигура 2 представя принципната схема на обмен на съобщения през ЕСОЕД. Основните задачи,
които решават комуникационният клиент (КК) и самата ЕСОЕД са:


Регистриране и добавяне на метаданни в XML съобщенията, които се обменят между
АИС и ЕСОЕД. Метаданните се добавят под формата на допълнителни полета в XML
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структурите. Примери за подобни метаданни са: CorrelationID, SessionID, УРИ на
документ, УРИ на ЕАУ, УРИ на изпращащия участник, УРИ на приемащия участник,
време на приемане, време на предаване и др.;
Извършване на логически проверки при обмена на данни във вид на съобщения в XML
формат. В това число влизат синтактична проверка на документа, генериран от АИС,
проверка за съответствие на структурата на пренасяния документ с дефиницията на
документа като информационен обект в регистъра на информационните обекти и др.;
Осигуряване на защитен информационен канал между АИС и ЕСОЕД. Всеки КК е
оборудван със специално предназначен за целта сървърен сертификат, чиято публична
част е заредена в ЕСОЕД. Сертификатите се управляват от средата за PKI, тясно
интегрирана с наличната MicroSoft Active Directory. Освен за криптирането КК се грижи
и за добавяне на метаданни относно времевата последователност при обмена на
съобщения. За целта всички КК и ЕСОЕД работят в синхрон със системата за отчитане на
единно време (СОЕВ), който гарантира централизирана услуга за управление на
времето;
Извиква съответната функционалност от ЕСОЕД и като параметър предава XML
съобщенията, генерирани от АИС.

Информационната сигурност и защитата на данните по време на пренос се гарантира освен от
протокола на ЕСОЕД, според който пренасяния документ е криптиран, и от наличното
комуникационно оборудване към интеграционната платформа на електронното правителство,
което използва средства, изграждащи VPN връзка между участниците в обмена.

2.1.3 Комуникации и пренос на данни
Мрежовата инфраструктура на интеграционната платформа на електронното правителство е
изградена на базата на комутатори Cisco Catalyst 6509E, всеки от тях e окомплектован с модул
защитна стена (firewall) и WAN модул (IPSEC, VPN). В КТЦЕП има 2 такива комутатора, с цел
осигуряване на висока надеждност на LAN и WAN инфраструктура.
На база изградените VPN канали между интеграционната платформа на електронното
правителство и отделните администрации (централни и местни) се осъществява:



Преносът на данни от ЕСОЕД към АИС чрез КК и обратно;
Централизирани наблюдение и администрация на КК чрез наличните инструменти от
състава на Hewlett Packard Open View и MicroSoft Active Directory.

На Фигура 3 е представена принципна схема на комуникационната свързаност, която гарантира
сигурен и защитен обмен на данните между централните компоненти и АИС.
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Фигура 3 Комуникационна свързаност между интеграционната платформа на електронното правителство и АИС

2.1.4 Информационна сигурност и защита на данните при пренос
Фигура 3 илюстрира основните средства, касаещи сигурността на информацията. В хода на
изпълнение на ЕАУ информацията се обменя между различните компоненти посредством XML
съобщения. Комуникационната среда е защитена посредством:



Изградени VPN канали между локалните центрове на електронното правителство и
администрациите (местни и централни) – доставчици на ЕАУ;
Допълнително приложно защитаване на данните по време на транспорт. КК осигуряват
възможност за криптиране на данните, както и добавяне на времеви отметки
(timestamp) в структурите на XML съобщенията.

От гледна точка на информационната сигурност КК е критичен компонент и неговата наличност
и възможност за отдалечен и централизиран мониторинг и администрация са от изключително
значение. Всеки КК е:





2.2

Инсталиран и работи в инфраструктурата на доставчиците на ЕАУ;
Снабден и оборудван със сървърен сертификат, с който се идентифицира в мрежата от
доставчици и ЕСОЕД;
Достъпен за наблюдение и администрация от MS Active Directory и HP Open View;
Свързан със сървъра за времеви отметки за целите на допълнително обогатяване на
съобщенията с метаданни и служебна информация.

Оперативни режими

Не се предвиждат специфични оперативни режими на системата. Системата може да бъде в
две състояния:


Оперативно – системата функционира и е достъпна за потребителите;
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2.3

Техническо обслужване – отделни модули на системата не функционират или цялата
система е недостъпна за потребителите. Системата е въведена в това състояние
автоматично или от оторизирано лице с цел отстраняване на възникнал проблем,
актуализация или техническо обслужване.

Основните възможности на системата

Основната функционалност на АИСКАО в частта ѝ вътрешна за пилотната администрация ще е
да предоставя възможност на служителите да обработват постъпилите заявления по различни
канали, включително от порталната част, както и да верифицират необходимите документи и
спазват разработените методики за комплексно обслужване. При реализацията на пилотните
комплексни услуги като електронни административни услуги, системата ще бъде интегрирана
със съществуващите информационни системи в пилотните администрации, имащи отношение
по предоставянето на съответните административни услуги, както и ще бъде присъединена
към Единната среда за обмен на електронни документи (ЕСОЕД).

2.3.1 Създаване, редактиране, визуализиране и извършване на проверка за
валидност на данните в електронни документи, регистрирани в РИО
Системата трябва да предостави приложения за редактиране и визуализация на електронните
документи, обменяни между получателите на услугата и администрацията в процеса на
изпълнение на определените електронни административни услуги, ако такива приложения не
са вече вписани в списъка на сертифицираните приложения. Трябва да бъдат осигурени и
приложения за проверка на електронни документи за съответствие с регистрацията им в
регистъра на информационните обекти.
Тези приложения трябва да са достъпни за служители на администрацията за следните цели:





обработка на постъпили заявления за електронни административни услуги;
съставяне на електронни документи, отговори по електронни административни услуги
и други електронни документи в контекста на изпълнение на комплексна
административна услуга;
визуализация и редактиране на електронните документи,

и за граждани и организации, които ще ги използват за:




създаване и редактиране на електронни документи – заявления за електронни
административни услуги;
преглед на електронни документи – отговори от администрацията по административни
услуги;
визуализация и редактиране на електронните документи.
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2.3.2 Приемане на заявления за услуги по различни канали и обработка на ЕАУ
Системата трябва да приема и обработва заявления за услуги по различни канали, в това число
на хартиен носител и в електронен формат (съгласно ЗЕУ и наредбите към него) и по-специално
възможност за приемане на електронни документи по следните канали:





чрез уеб базирано приложение;
чрез единната среда за обмен на документи;
чрез електронна поща;
на физически носител.

Системата трябва да отговаря на изискванията на НВОЕДДХНА относно функционалността на
АИС, като осигури поддръжка за информационните обекти описани в документа
„Сертификационен списък на данните, поддържани от административните информационни
системи” и реализира описаните процеси по предоставяне на ЕАУ и осигуряване на вътрешния
оборот на документи в администрацията.

2.3.3 Заплащане на такси по предоставянето на ЕАУ
Системата трябва да предостави възможност на граждани и организации да извършат
проверка на такси и други задължения, свързани със заявяването и предоставянето на
електронни услуги.
Системата трябва да предостави възможност на граждани и организации да заплатят по
електронен път заявена услуга.
Системата трябва да предостави възможност на служителите на администрацията да извършат
проверка на заплатени такси и други задължения, свързани със заявена услуга.

2.3.4 Предоставяне на достъп до статуса на стартирала услуга
Системата трябва да предоставя достъп за граждани и организации до статусите на услугите,
които са заявили.

2.3.5 Предоставяне на достъп до официалния раздел на преписка по стартирала
услуга
Системата трябва да предоставя достъп за граждани и организации до официалния раздел на
преписките по услугите, които са заявили.

2.3.6 Предоставяне на достъп до информация относно предоставяните услуги
Системата трябва да предоставя достъп до информация, свързана с описание на процеса по
предоставяне на административната услуга, съгласно изискванията на нормативната уредба:



срок;
такса;
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компетентен орган;
отговорно лице;
ред за обжалване;
резултат.

2.3.7 Интегриране с ЕСОЕД
Системата трябва да реализира интеграция с ЕСОЕД за целта на обмена на електронни
документи и предоставяне на вътрешни електронни административни услуги. Интеграцията
трябва да е съобразена със документа „Спецификация на интерфейс между информационните
системи на участниците в обмена и комуникационния клиент”.

2.3.8 Предоставяне на програмен приложен интерфейс (API) за интеграция с бек
офис информационни системи
Системата трябва да предостави програмен приложен интерфейс (API) за интеграция с бек
офис информационни системи и друг приложен софтуер.

2.3.9 Автоматично изпращане на заявки до поддържаните в администрацията
регистри
Системата трябва да изпраща автоматично заявки до поддържаните в администрацията
регистри, за да се получи информация, спазвайки принципа на служебното начало, в случаите
когато съответните администрации имат готовност за това и са разработили своите вътрешни
административни електронни услуги.

2.4

Основните ограничения на система

При реализацията на системата не се допуска използването на допълнителни продукти и
лицензии, тъй като се очаква изцяло авторските права върху разработения софтуер, изходен
код и съпътстваща документация и ноу-хау да бъдат прехвърлени върху Възложителя.
АИСКАО трябва да отговаря на изискванията относно информационните системи като
поддържани интерфейси, протоколи за обмен, формати на електронните документи и др.,
посочени в Наредбата за електронните административни услуги.
Системата трябва да предостави уеб базиран интерфейс както за служители на
администрацията, така и за граждани и организации.
При разработката на уеб базирания интерфейс не трябва да се използват HTML frames, за да не
се попречи на оптимизацията за търсещи машини.

2.5

Характеристика на потребителите

Потребителите на системата за предоставяне на комплексно обслужване се разделят на
няколко групи в зависимост от функционалността, до която им е предоставен достъп:


Администратори на системата – имат достъп до функции за:

Спецификация на изискванията към АИСКАО

Стр. 21 от 29

o
o
o

управление на потребители и техните роли;
конфигуриране и настройване на системата;
справочен модул с информация за използваемостта на системата.

Тази група потребители е най-малка по брой и ще достъпва системата през вътрешна
мрежова среда от настолни компютри.




Служители от администрациите – имат достъп до функции за обработка на
получените заявления за електронни административни услуги, и създаване на
електронни документи във връзка с предоставянето на отговор по услугите.
Тази група потребители е ограничена до количеството служители в съответната
администрация и ще достъпва системата през вътрешна мрежова среда от настолни
компютри.
Публични потребители – граждани и организации – имат достъп до публичната част
на системата за:
o подаване на заявления за използване на комплексните услуги по електронен
път;
o проверка на етапа на изпълнение на заявена по електронен път комплексна
услуга;
o провеждане на допълнителна комуникация с оглед предоставяне на
допълнителна информация или документи, необходими за предоставянето
на съответната комплексна услуга и последващи процеси;
o получаване на резултата от електронните административни услуги.
Тази група е най-многобройна, в нея се включват всички заинтересовани лица от
предоставяните от администрацията услуги. Тези потребители ще достъпват
система през интернет от всякакви устройства, способни да визуализират уеб
базиран потребителски интерфейс.

2.6

Допускания и зависимости

Системата трябва да бъде изградена на йерархичен обектно ориентиран принцип, да има
възможност да се коригира и надгражда при необходимост.
Системата трябва да се разработи като уеб базирано приложение, което да се реализира върху
наличната и доставената инфраструктура по други дейности на проект “Въвеждане на
комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на
гражданите и бизнеса”.

3
3.1

Системни възможности, условия и ограничения
Модулност на системната архитектура

Системата трябва да е изградена на модулен принцип, като всеки модул е обособена
функционална единица изпълняваща специфични задачи и тясно свързан с останалите
релевантни модули. Всички модули и респективно целите и задачите, които решават, ще са
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обект на ползване от специфични групи потребители, с техните роли и функции, които да могат
да се указват и променят динамично в системата.
При разрастване на нуждите на администрацията, моделният АИСКАО може да бъде доразвит
от администрацията или да се извърши миграция към друг сертифициран модел на АИС.

3.2

Устойчивост

Всички данни в системата трябва да запазват съгласуваността си при следните обстоятелства:






отказ на приложен софтуер;
погрешни или злонамерени действия на потребител;
отпадане на сървър;
неизправност на диск;
прекъсване на захранването.

Системата трябва да осъществява следния минимум от проверки на въвежданите данни:










съответствие с определения формат (тип, размер);
задължителност за попълване на полето;
проверка на възможната стойност;
проверка на зависимостите между полетата;
проверка за наличие на същите данни в системата;
сверяване на датата;
специални изисквания или специфицирани при събирането на потребителските
изисквания;
проверка на стойностите в уникалните полета;
специални функционални проверки.

Удовлетворяването на тези изисквания (валидиране на данни, проверка за съгласуваност на
данни) трябва да се постигне чрез инструментите за управление на приложението и чрез
самата база данни.
Загуба на данни, които вече са записани в системите, е недопустима. Загубата на нови данни,
т.е. такива въведени или заредени до 10 минути преди авария е приемлива, но само ако от
тези данни не се генерират каквито и да било изходни документи.
При коригиране на данни системите трябва да искат потвърждение от потребителя.
Въведени данни не трябва да могат да се изтриват от системата, освен ако това не е посочено
изрично в изискванията към системата. На тези данни се поставя флаг, след което се
забраняват за редактиране. Преглед на тези данни трябва да може да прави потребител със
специфични права.
Системата трябва да предоставя подходящ механизъм за архивиране на стари данни без да се
нарушава интегритета на наличните данни. Също така трябва да се състави подходяща
процедура за създаване на резервни копия и възстановяване на данни.
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3.3

Адаптивност

Системната архитектура на моделната АИСКАО трябва да позволява експлоатацията ѝ както в
инфраструктурата на администрацията, така и в режим на експлоатация на централизирана
инфраструктура извън тази на конкретната администрация. Това ще направи моделния
АИСКАО подходящ за прилагане и в администрации, които не разполагат с необходимия ресурс
от ИКТ инфраструктура и информационни решения, тъй като ще намали необходимата
инвестиция от страна на администрацията.

3.4

Условия на средата

Средата, в която е разположена работещата система, трябва да дава възможност системата да
е достъпна през интернет в частта ѝ, която осигурява функционалност за публичните
потребители. Функционалността за служители не трябва да е достъпна извън вътрешната
мрежа на администрацията.

3.5

Характеристика на производителността

Основно изискване е системата да функционира с определеното ниво на производителност,
като при това се отчита целият обем от информация за съхранение, както и потребителите,
регистрирани в системата:
Брой заявки на секунда

Спад във време за реакция (%)

0 – 100

0

100 – 500

5

500 – 1 000

15

1 000 – 10 000

35
Таблица 1 Характеристика за бързодействие на системата

3.6

Сигурност

3.6.1 Сертификация на средата
Администрациите, в които функционира системата трябва да са преминали сертификация и
одит по отношение на система за управление на информационната сигурност, в съответствие с
международния стандарт ISO 27001:2005.

3.6.2 Управление на потребителите
Системата трябва да осигури модул за управление на роли и потребители. Дефинирането на
потребители и предоставянето на потребителски права трябва да се осъществява от създаден в
системата потребител със специални права.
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3.6.3 Журнал на действията на потребителите
Системата трябва да регистрира всички потребителски действия, свързани с влизане в
системата, въвеждане, коригиране и изтриване на данни. Регистрите за одит трябва да
съдържат като минимум следните данни:







дата и час на влизане в системата и излизане от системата;
време на работа;
данни за потребителя;
IP адрес на машината;
вид на действията;
препратки към извършените промени.

Освен това, системата трябва да регистрира спрените действия и други грешки, дължащи се на
системата или на трета страна (напр. неразрешено използване на системата, нарушение на
сигурността и др.).
Системата трябва да осигури възможност за архивиране на регистъра за одит чрез експорт на
данни за определен период, който може да бъде конфигуриран от системния администратор.
Системата трябва да осигури възможност за проследяване действията на отделен потребител
по различни критерии. Събитията трябва да се класифицират по категории – успешни,
неуспешни, грешки и др.

3.6.4 Защита от злонамерени действия
Уеб базираната платформа трябва да използва криптиран пренос на данни през протокол
HTTPS, с оглед избягване на инцидентни и изтичане на информация, като това да се отнася
минимум при преноса и обмяната на данни третирани като лични и не публично достъпни.
Програмният код да предвижда надеждна защита от хакерски атаки, SQL инжекции и други
познати методи за преднамерено нарушаване на работата ѝ.

3.6.5 Одит на опити за преднамерено нарушаване на работата на системата
Всички опити за преднамерено нарушаване на работата на системата трябва да се записват
автоматично в отделен регистър.

3.7

Оперативни атрибути на софтуерната система

3.7.1 Поддръжка
За системата трябва да се разработят процедури за действие при кризисни ситуации, както и
план за възстановяване след срив на системата.
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3.7.2 Надеждност
Системата трябва да работи 7 дни в седмицата и 24 часа в денонощието и да е налична
минимум в 99% от времето (с изключение на планираните прекъсвания на системата). Това
означава, че системата може да е в състояние на неработоспособност максимум 3 дни в
годината или 5 часа в месеца.
Необходимо е във всеки един момент да се наблюдава работоспособността на различните
системи и техните компоненти, натоварването, настъпването на определени събития,
предвещаващи проблеми. За системите, разположени в централната инфраструктура на
електронното правителство следва да се използва наличната агентно ориентирана среда за
наблюдение и администрация, през която да се централизират и автоматизират свързаните с
това процеси. За системите, разположени в среда, извън тази на централната инфраструктура
на електронното правителство, трябва да се предвиди сходен подход за наблюдение на
работоспособността на системите.

3.8

Политики и регулации

АИСКАО е административна информационна система по смисъла на чл. 20 от Наредбата за
общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност. Като такава тя
трябва да осигурява поддържане на официални документни регистри в съответствие с
изискванията на Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на
хартиен носител в администрациите и да имплементира стандартизираните етапи на
изпълнение на електронна административна услуга, съгласно Наредбата за електронните
административни услуги.
Потребителският интерфейс на системата трябва да отговаря и на изискванията, заложени в
Инструкция № 1 от 11.06.2009 г. на министъра на държавната администрация и
административната реформа за институционална идентичност на администрациите и другите
приложими нормативни актове.

4
4.1

Системни интерфейси
Интеграция с външни системи

4.1.1 Публична интернет страница или портал на пилотна администрация
АИСКАО е комплексно решение, което ще се интегрира към публичната интернет страница или
портал на всяка от пилотните администрации.

4.1.2 Интегрирано решение
Системата трябва да предоставя интегрирано решение. Статичните детайли, които са еднакви
за различните модули в системата, трябва да бъдат поддържани в една база данни/модул, но
да бъдат използвани от всички други модули.
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4.1.3 Програмен приложен интерфейс (API)
Системата трябва да се проектира и разработи с възможност за отворен стандартизиран обмен
на информация с други системи при необходимост.
Необходимо е да се анализират и при необходимост специфицират източници за автоматично
извличане и публикуване на информация. АИС трябва да предоставя програмен приложен
интерфейс (API) за интеграция с бек офис информационни системи и друг приложен софтуер за
целите на обработката на данни и документи, свързани с изпълнението на електронни
административни услуги.

4.1.4 Системи за управление на потребители
АИС трябва да предоставя възможност за интеграция със системи за управление на
потребители за целите на автентикацията и оторизация на потребителите.

4.1.5 ЕСОЕД
АИС трябва да предоставя интеграционен модул за връзка с ЕСОЕД за целите на обмена на
електронни документи с Единния портал за достъп до електронни административни услуги и с
АИС на други администрации.

4.1.6 Бек офис информационни системи
АИС на конкретна администрация трябва да се интегрира с други информационни системи на
тази администрация, ако процесът по предоставянето на услугите изисква това.

4.1.7 Централните системи на електронното правителство
При внедряването следва да се инсталира АИСКАО в определената продукционна среда
съответна за пилотните администрации и да се извърши интегрирането на АИСКАО с
централните системи на електронното правителство.

4.2

Потребителски интерфейс

4.2.1 Платформа и език
Потребителският интерфейс на системата трябва да бъде уеб базиран с основен език
български.

4.2.2 Оптимизация за търсещи машини
Уеб интерфейсът на системата трябва да бъде оптимизиран за търсещи машини, с цел да бъде
лесно популяризиран сред потребителите и откриваем по необходимите ключови думи и
фрази.
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4.2.3 Елементи от потребителския интерфейс
За диалози със системата трябва да се използват потребителски бутони с унифициран размер и
текстове в еднакъв стил.
Полета, опции от менюта, командни бутони и други визуални контроли, които не са разрешени
конкретно за влезлия в системата потребител, не трябва да са достъпни за този потребител –
същите трябва да са деактивирани (оцветени в сиво) или изобщо да не се показват.
Термините и различните етикети към визуалните контроли по отношение на екранните форми
и справките се съгласуват с Възложителя.

4.2.4 Проверки за валидност на предоставените данни
Ако потребител въведе форма, изискваща едно или друго действие от системата, в която
форма липсва задължителна информация, на потребителя да се изпраща съобщение, което го
информира коя точно информация липсва. Екранната форма да не се обновява и данните в
полетата да не се изчистват.
Ако потребител въведе форма, изискваща едно или друго действие от системата и
информацията не отговаря на правилата за валидиране, тогава на потребителя се връща
първоначално изпратената екранна форма със съобщение за грешка, указващо коя точно
информация е невалидна. Екранната форма не се обновява и данните в полетата да не се
изчистват.

4.2.5 Съобщения за грешки
Съобщенията за системни грешки трябва да имат уникални номера, за да могат да бъдат
идентифицирани. Всички номера на грешки и съответното им описание, трябва да бъдат
включени в Ръководство на потребителя.
Текстовете и оформлението на съобщенията за грешки трябва да се съгласуват с Възложителя.

4.2.6 Помощна информация
Потребителският интерфейс на системата трябва да предоставя помощно (по възможност
контекстно) меню.

4.2.7 Ограничения към възможностите на потребителските машини
Потребителският интерфейс на системата трябва да:


работи коректно като минимум със следните браузъри:
o Microsoft Internet Explorer 8 или по-нови версии;
o Mozilla Firefox 3.5 или по-нови версии;
o Google Chrome 10 или по-нови версии;
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5

работи коректно при различните разделителни способности на екрана, минималната от
които е 1024x768.

Приложения

Следващите приложения се смятат за неразделна част настоящия документ. Те представляват
детайлизиране на информацията в основната част на документа и са основа за последващия
дизайн и разработка на системата.

5.1

Приложение 1 – Списък на изискванията към системата АИСКАО

5.2

Приложение 2 – Списък на потребителските случаи към системата АИСКАО
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