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1
1.1

Въведение
Цел

Моделът на изискванията има за цел да опише изискванията към системата.
Удовлетворяването на изискванията е основна предпоставка за успешно изпълнение на
проекта.

1.2

Обхват

Настоящият документ съдържа функционалните и нефункционални изисквания към
административна информационна система за комплексно административно обслужване
(АИСКАО) и е приложение към документът "Спецификация на изискванията към системата
АИСКАО", краен резултат от Дейност 3 по проекта „Въвеждане на комплексно
административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и
бизнеса”.

2

Функционални изисквания
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custom Ф ункционални изисквания
Редактиране и визуализация на електронните документи

Работа с Уеб базирано приложение
++ Работа
Работа сс Уеб
Уеббазирано
базираноприложение
приложение от
от страна
страна на
на граждани
гражданиии
организации
организации
++ Достъп
Достъп до
доинформация
информацияотносно
относнопредоставяни
предоставяниуслуги
услуги
+ Подаване на заявление
+ Подаване на заявление
++ Подаване
Подаване на
на допълнителни
допълнителнидокументи
документикъм
къмадминистрация
администрация
+ Достъп до статус на заявена услуга
+ Достъп до статус на заявена услуга
++ Достъп
Достъп до
доофициалния
официалнияраздел
разделна
на преписката
преписката на
на заявената
заявената услуга
услуга
++ Получаване
Получаване на
на резултат
резултат от
от заявена
заявена услуга
услуга
Класификация на информационните обекти
++ Класификация
Класификацияна
на информационните
информационните обекти
обекти
++ Създаване
Създаване на
на класификационна
класификационна схема
схема
++ Създаване
Създаване на
на йерархия
йерархияот
от раздели
разделиввкласификационна
класификационна схема
схема
++ Управление
Управление на
на достъпа
достъпа на
на потребители
потребителидо
дообекти
обектиспоред
според
класификацията
класификацията им
им
++ Класифициране
Класифициране на
на обект
обект ввкласификационна
класификационна схема
схема
Заплащ ане на такси
++ Заплащане
Заплащане на
на такси
таксипо
попредоставянето
предоставянетона
на ЕАУ
ЕАУ
++ Проверка
Проверка на
на заплатена
заплатена такса
такса от
от служител
служителввадминистрацията
администрацията
++ Проверка
Проверка на
на такса
такса за
за електронна
електронна услуга
услуга
++ Плащане
Плащане на
на такса
такса от
от гражданин
гражданин или
илиорганизация
организация

Приемане на заявление за ЕАУ

++ Редактиране
Редактиране иивизуализация
визуализацияна
на електронните
електронните документи
документи
+ Създаване на електронен документ
+ Създаване на електронен документ
++ Редактиране
на
електронен
документ
Редактиране на електронен документ
+ Валидиране на електронен документ
+ Валидиране на електронен документ
++ Визуализиране
Визуализиране на
на електронен
електронен документ
документ
+ Подписване на съдържание на електронен документ
+ Подписване на съдържание на електронен документ

Поддържане на ведомствени номенклатури
++ Поддържане
Поддържане на
на номенклатура
номенклатура на
на резултати
резултатиот
от етап
етап
++ Поддържане
Поддържане на
на ведомствени
ведомствениноменклатури
номенклатури
++ Поддържане
Поддържане на
на ведомствена
ведомствена номенклатура
номенклатура на
на видовете
видовете документи
+документи
Поддържане на ведомствена номенклатура на етапи от услуги или
процедури
+ Поддържане на ведомствена номенклатура на етапи от услуги
+или
Поддържане
процедурина ведомствена номенклатура на услугите и
процедурите
+ Поддържане на ведомствена номенклатура на услугите и
+процедурите
Поддържане на ведомствена номенклатура на схемите за
съхранение
на на
документите
+ Поддържане
ведомствена номенклатура на схемите за
съхранение на документите
Поддържане на преписки от документи
+ Поддържане на преписки от документи
+ Движение на документи в раздели на преписка
+ Създаване на преписка

Обработка на ЕАУ

+ Приемане на електронни документи
+ Приемане на заявление чрез уеб базирано приложение
+ Приемане на заявление на физически носител
+ Приемане на заявление по електронна поща
+ Приемане на заявление чрез ЕСОЕД

++ Проверка
Проверка за
за редовност
редовност
+ Обработка на ЕАУ
+ Обработка на ЕАУ
++ Проверка
Проверка на
на електронно
електроннозаявление
заявление
++ Потвърждаване/Неповърждаване
Потвърждаване/Неповърждаване на
на заявлението
заявлението
++ Изпращане
Изпращане на
на съобщение
съобщение до
дозаявител
заявителна
на ЕАУ
ЕАУ
++ Регистриране
Регистриране на
на документ
документ ввдокументен
документен регистър
регистър
++ Поддържане
Поддържане на
на статус
статус на
на услуга
услуга или
илипроцедура
процедура

Действия в състава на процедури
++ Генериране
Генериране на
на справки,
справки, свързани
свързанисс изпълнението
изпълнениетона
на задачи
задачи
++ Колективно
Колективнообсъждане
обсъждане на
на задачи
задачи
++ Приключване
Приключване на
на задача
задача
++ Поддържане
Поддържане на
на списък
списък от
от текущо
текущоизпълнявани
изпълняванизадачи
задачиот
от подчинени
подчинени
++ Отбелязване
Отбелязване на
на статус
статус на
на задачи
задачи
++ Действия
Действияввсъстава
състава на
на процедури
процедури
++ Поддържане
Поддържане на
на хранилище
хранилище на
на документи
документи
++ Изготвяне
Изготвяне на
на справки
справкиза
за документи
документиввхранилището
хранилището
++ Изготвяне
Изготвяне на
на покана
покана за
за връщане
връщане на
на документ
документ
++ Приемане
Приемане на
на документ,
документ, свързан
свързан сс услуга
услуга
++ Приемане
Приемане на
на документ
документ по
поуслуга
услуга или
илипроцедура
процедура ввпроцес
процес на
на
изпълнение
изпълнение
+ Приемане на документ, който е в отговор на изпратен от
+ Приемане на документ, който е в отговор на изпратен от
администрацията
администрацията документ
документ
++ Създаване
Създаване на
на документи
документиииначало
началона
на тяхната
тяхната обработка
обработка
++ Отразяване
Отразяване на
на становище
становище
++ Издаване
Издаване на
на електронни
електроннидокументи
документи

Интеграция с други системи
++ Интеграция
Интеграциясъс
със съществуващи
съществуващисистеми
системи
++ Интеграция
Интеграциясс ЕСОЕД
ЕСОЕД
++ Заявяване
Заявяване на
на вътрешна
вътрешна административна
административна услуга
услуга чрез
чрезЕСОЕД
ЕСОЕД
+ Изпращане на документ във връзка със заявена услуга чрез ЕСОЕД
+ Изпращане на документ във връзка със заявена услуга чрез
+ЕСОЕД
Получаване на заявление за ВЕАУ
Получаване на
на документ
заявлениевъв
за връзка
ВЕАУ със заявена ВЕАУ
++ Получаване
Получаванесна
документ
във връзка със заявена
++ Интеграция
бек
офис информационни
системиВЕАУ
Интеграцияна
с бек
офис
информационни
системи
++ Изпращане
заявка
за предоставяне
на информация
в
структуриран
видзаявка за предоставяне на информация в
+ Изпращане на
+структуриран
Получаване на
структуриран отговор на заявка за информация
вид
+ Получаване на структуриран отговор на заявка за информация

Работа на документи на хартиен носител

++ Поддържане
Поддържане на
на възстановяващ
възстановяващфайл
файл
++ Възлагане
Възлагане на
на задачи
задачи

++ Работа
Работа на
на документи
документина
на хартиен
хартиен носител
носител
++ Приемане
Приемане на
на документи
документина
на хартиен
хартиен носител
носител

++ Възлагане
Възлагане на
на задачи
задачиот
от упълномощено
упълномощенолице
лице
++ Контрол
Контролпо
поизпълнението
изпълнениетона
на пряко
пряковъзложени
възложенизадачи
задачи

++ Съхранение
Съхранение на
на получените
получените хартиени
хартиенидокументи
документи
++ Издаване
Издаване на
на документи
документина
на хартиен
хартиен носител
носител
++ Разпечатване
Разпечатване на
на електронен
електронен документ
документ
++ Използване
Използване иипазене
пазене на
на печати
печати

Администриране на системата
+ Администриране
+ Администриране
+ Създаване на документен регистър
+ Създаване на документен регистър
+ Задаване на стойности на системни параметри на системата
+ Задаване на стойности на системни параметри на системата
+ Управление на журнала от действия в системата
+ Управление на журнала от действия в системата
++ Конфигуриране
Конфигуриране на
на данни
данниза
за интеграция
интеграциясс други
другисистеми
системи
++ Архивиране
Архивиране на
на стари
стариданни
данни
++ Проследяване
Проследяване действията
действията на
на потребител
потребител

Управление на потребители
++ Даване
Даване на
на права
права на
на потребител
потребител
++ Деактивиране
Деактивиране на
на потребител
потребител
+ Предоставяне на достъп до обект
+ Предоставяне на достъп до обект
+ Отбелязване на потребител като заместващ за период от време
+ Отбелязване на потребител като заместващ за период от време
+ Създаване на потребител
+ Създаване на потребител
+ Управление на потребители
+ Управление на потребители

Диаграма 1: Функционални изисквания

2.1

Работа с Уеб базирано приложение
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req Работа с Уеб базирано приложение
Достъп до информация относно
предоставяни услуги

Подаване на заявление

Работа с Уеб
базирано
приложение от
страна на
граждани и
организации

Подаване на допълнителни
документи към администрация

Плащане на такса от гражданин
или организация
(from Заплащ ане на такси)
Проверка на такса за електронна
услуга
(from Заплащ ане на такси)
Достъп до статус на заявена
услуга

Достъп до официалния раздел на
преписката на заявената услуга

Получаване на резултат от
заявена услуга

Диаграма 2: Работа с Уеб базирано приложение

2.1.1 REQ-017 Работа с Уеб базирано приложение от страна на граждани и
организации
Граждани и организации ще използват Уеб базирано приложение за заявяване, проследяване
и получаване на резултат на електронни административни услуги в това число и комплексни
електронни административни услуги.

2.1.2 REQ-023 Достъп до информация относно предоставяни услуги
Уеб базираното приложение трябва да предоставя информация за административните услуги,
такси, срокове, ред на изпълнение и др.

2.1.3 REQ-021 Подаване на заявление
Уеб базираното приложение трябва да предоставя възможност за подаване на заявление от
граждани или организации.

2.1.4 REQ-022 Подаване на допълнителни документи към администрация
Уеб базираното приложение трябва да предоставя възможност за подаване на допълнителни
документи в хода на изпълнение на административната услуга.

Списък на изискванията към системата АИСКАО
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2.1.5 REQ-018 Достъп до статус на заявена услуга
Уеб базираното приложение трябва да предоставя достъп за граждани и организации до
статусите на услугите, които са заявили.

2.1.6 REQ-019 Достъп до официалния раздел на преписката на заявената услуга
Заявителят на услуга може да достъпи официалния раздел на преписката на заявената услуга
посредством Уеб базираното приложение (чл. 123 от НВОЕДДХНА).

2.1.7 REQ-020 Получаване на резултат от заявена услуга
Ако резултатът от услугата е електронен структуриран документ, то благодарение на достъпа
до официалния раздел на преписката той може да се получи (достъпи и запише като локален
файл).

2.2

Редактиране и визуализация на електронните документи

custom Редактиране и визуализация на електронните документи
Създаване на
електронен
документ

Редактиране на
електронен
документ

Редактиране и
визуализация на
електронните документи

Валидиране на
електронен
документ

Визуализиране
на електронен
документ

Подписване на
съдържание на
електронен
документ

Диаграма 3: Редактиране и визуализация на електронните документи

2.2.1 REQ-001 Редактиране и визуализация на електронните документи
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
Списък на изискванията към системата АИСКАО
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приложения за проверка на електронни документи за съответствие с регистрацията им в
регистъра на информационните обекти.

2.2.2 REQ-002 Създаване на електронен документ
Приложението трябва да позволява създаване на електронен структуриран документ, като:


съдържанието на всички данни се обработва съгласно указанията, вписани при тяхната
регистрация в регистъра на информационните обекти;
 за всички данни е осигурена индикация за наименованието на грешка съгласно тяхната
регистрация в регистъра на информационните обекти, ако проверката за тяхната валидност
е неуспешна;
 за всяка установена грешка е осигурен достъп до текста на нейното определение, с който тя
е вписана в регистъра на информационните обекти чрез подходящ интерфейс;
 създаденият документ може да се съхрани файл.
Чрез приложението могат да се създават само тези документи, касаещи услугите, предмет на
настоящия договор.

2.2.3 REQ-003 Редактиране на електронен документ
Приложението трябва да осигури редактирането на съдържанието на електронния
структуриран документ, като осигури и


запис и четене на файлово съдържание на електронен документ във и от средата на
файлова система, намираща се пряко под контрол на потребителя на приложението за
редактиране, включително разположена върху преносим физически носител;
 въвеждане, коригиране и изтриване на стойност за всички данни в електронен документ.
(чл. 18 Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна
сигурност)
Електронният документ трябва да е от вид, който е измежду видовете електронни документи,
създадени като резултат от настоящия проект.

2.2.4 REQ-004 Валидиране на електронен документ
Приложението трябва да осигури възможност за установяване на несъответствия в
съдържанието на документ с регистрацията му в регистъра на информационните обекти.
Приложението трябва да сигнализира за установените несъответствия чрез визуализация на
съответната грешка съгласно регистрацията на документа в регистъра на информационните
обекти.
Приложението трябва да позволяват извеждането на грешките в съдържанието на документ от
вида "Регистрирани грешки в съдържание на документ".
(чл. 19 Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна
сигурност)
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2.2.5 REQ-005 Визуализиране на електронен документ
Приложението трябва да визуализира съдържанието на електронния структуриран документ,
като:


съдържанието на всички данни се визуализира съгласно указанията, вписани при тяхната
регистрация в регистъра на информационните обекти;
 за всички данни е осигурена индикация за наименованието на грешка съгласно тяхната
регистрация в регистъра на информационните обекти, ако проверката за тяхната валидност
е неуспешна;
 за всяка установена грешка е осигурен достъп до текста на нейното определение, с който тя
е вписана в регистъра на информационните обекти чрез подходящ интерфейс.
(чл. 17 Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна
сигурност)
Визуализация е възможна само за документите, произведени като резултат от настоящия
проект, като тя отговаря на изискванията за визуализация, описани в РОС.

2.2.6 REQ-006 Подписване на съдържание на електронен документ
Потребителят на приложението трябва да може да подпише структурирани документи с
електронен подпис. Приложението подписва само тези документи, касаещи услугите, предмет
на настоящия договор.

2.3

Заплащане на такси

req Заплащ ане на такси
Проверка на такса за
електронна услуга

Плащане на такса от
гражданин или
организация

Заплащане на
такси по
предоставянето
на ЕАУ

Проверка на заплатена
такса от служител в
администрацията

Диаграма 4: Заплащане на такси

2.3.1 REQ-013 Заплащане на такси по предоставянето на ЕАУ
Заплащане на такси по предоставянето на електронни административни услуги чрез
интеграция с оператори на разплащателни системи.
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2.3.2 REQ-015 Плащане на такса от гражданин или организация
Системата трябва да предостави възможност на граждани и организации да заплатят по
електронен път заявена услуга чрез интеграция с оператори на разплащателни системи.
Подизисквания:






Изчисляване на дължимите суми (ако е възможно още в етапа на заявяване);
Включване в данните на плащане УРИ на регистрираното заявление;
Интеграция с оператори на разплащателни системи;
Получаване на информация за извършено плащане от електронни разплащателни системи;
Осигуряване възможност за плащане/доплащане.

2.3.3 REQ-016 Проверка на заплатена такса от служител в администрацията
Системата трябва да предостави възможност на служителите на администрациите да извършат
проверка на заплатени такси и други задължения, свързани със заявена услуга.

2.3.4 REQ-014 Проверка на такса за електронна услуга
Граждани и организации трябва да могат да правят проверка на такси, свързани със
заявяването и предоставянето на електронни услуги.

2.4

Класификация на информационните обекти

custom Класификация на информационните обекти
Създаване на класификационна
схема

Класификация на
информационните
обекти

Създаване на йерархия от
раздели в класификационна
схема

Управление на достъпа на
потребители до обекти според
класификацията им

Класифициране на обект в
класификационна схема

Диаграма 5: Класификация на информационните обекти

2.4.1 REQ-056 Класификация на информационните обекти
В Глава четвърта. РАБОТА СЪС СТРУКТУРИ. ПОДДРЪЖКА НА НОМЕНКЛАТУРИ,
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Раздел I. Класификация на информационни обекти
класификацията на информационните обекти.

от

НВОЕДДХНА се

дефинира

2.4.2 REQ-057 Създаване на класификационна схема
Класификационна схема е схема на организацията на масивите от документи и на достъпа до
тях в АИС на съответната администрация. (чл.32, ал.ч от НВОЕДДХНА).
Системата трябва да предостави възможност за създаване и поддържане на видове
класификационни схеми за следните видове информационни обекти:









потребители;
електронни документи и документи на хартиен носител;
задачи;
данни за физически лица;
номенклатури;
съвкупности от унифицирани данни, които се използват от администрацията,
съответстващи на или представляващи подмножество на унифицирани данни, поддържани
в регистри на тази или други администрации, включително информационни обекти,
отговарящи на юридически лица - кореспонденти;
други специфични съвкупности от данни, които се използват от администрацията.

2.4.3 REQ-058 Създаване на йерархия от раздели в класификационна схема
Класификационните схеми са йерархична структура (чл.33 от НВОЕДДХНА):







класификационните схеми могат да бъдат представени чрез нива на класификация;
простите класификационни схеми се състоят от едно ниво и се представят като набор от
раздели;
за класификационните схеми с повече от едно ниво на класификация за един или повече
раздели се определят подраздели за следващото ниво на класификация;
нивата и разделите на всяко ниво в даден тип класификационна схема се определят по
целесъобразност;
един и същ обект може да бъде класифициран многократно по един или повече раздели в
различни нива на класификационна схема от съответния вид;
един и същ раздел може да бъде подраздел на други раздели в различни нива на
класификационна схема от съответния вид.

2.4.4 REQ-059 Управление на достъпа на потребители до обекти според
класификацията им
За всяка позиция в администрацията се определя достъп до класификационните схеми или
части от тях.
Наличието на достъп до раздел от класификационна схема дава достъп и до информационните
обекти и подраздели, класифицирани в този раздел.
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Промяна на достъпа се извършва от определен служител в администрацията.
Ръководител на административно звено има достъп до всички видове класификационни
структури и части от тях, до които имат достъп служителите в това административно звено.
Ръководител на административно звено може да променя достъпа до данни в АИС за свой
подчинен служител.

2.4.5 REQ-060 Класифициране на обект в класификационна схема
Информационните обекти в системата трябва да могат да се класифицират в класификационна
схема.
Според чл.34 от НВОЕДДХНА при класифициране на информационен обект автоматично се
регистрират следните данни, за които не се допуска промяна или заличаване:


извършил класификация - данни, еднозначно идентифициращи чрез АИС служителя,
извършил класификация;
 време на класификация.
Същите данни се регистрират и при класификацията на раздел от класификационна схема.

2.5

Поддържане на преписки от документи

req Поддържане на преписки от документи
Създаване на
преписка
Поддържане на
преписки от
документи
Движение на
документи в
раздели на
преписка

Диаграма 6: Поддържане на преписки от документи

2.5.1 REQ-035 Поддържане на преписки от документи
В Глава четвърта. РАБОТА СЪС СТРУКТУРИ. ПОДДРЪЖКА НА НОМЕНКЛАТУРИ, Раздел II
Поддържане на преписки от документи от НВОЕДДХНА се дефинира преписка и работата с нея.

2.5.2 REQ-037 Движение на документи в раздели на преписка
Чл. 43 от НВОЕДДХНА: Преписката се състои от три раздела - официален, вътрешен и
контролен. Всеки от разделите се представя със списък от връзки към документи в АИС.
Движението на документи в разделите на преписката се случва според следните правила:
Списък на изискванията към системата АИСКАО

Стр. 17 от 48




Документ може да бъде класиран от вътрешния раздел на преписката в официалния й
раздел.
Документ може да бъде изваден от официалния ли вътрешния раздел на преписката в
контролния й раздел.

2.5.3 REQ-036 Създаване на преписка
Преписката е набор от тематично свързани документи. При електронни административни
услуги преписката се създава незабавно след регистрация в официалния документен регистър
на заявлението на услугата. Преписка може да се създаде и при процедура по обработка,
съгласно вътрешните правила на администрацията. (Чл. 41 и чл. 42 от НВОЕДДХНА)
Системата не позволява изтриване на преписка.

2.6

Поддържане на ведомствени номенклатури

req Поддържане на ведомствени номенклатури
Поддържане на ведомствена
номенклатура на видовете документи

Поддържане на
ведомствени
номенклатури

Поддържане на ведомствена
номенклатура на етапи от услуги или
процедури

Поддържане на ведомствена
номенклатура на услугите и процедурите

Поддържане на номенклатура на
резултати от етап

Поддържане на ведомствена
номенклатура на схемите за съхранение
на документите

Диаграма 7: Поддържане на ведомствени номенклатури

2.6.1 REQ-112 Поддържане на номенклатура на резултати от етап
Номенклатурата на резултати от етап (чл. 55, ал. 2, т. 8 от НВОЕДДХНА) ще се поддържа със
средствата на АИС.

2.6.2 REQ-038 Поддържане на ведомствени номенклатури
В системата се поддържат ведомствените номенклатури, определени в НВОЕДДХНА.
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2.6.3 REQ-039 Поддържане на ведомствена номенклатура на видовете документи
Ведомствената номенклатура на видовете документи се поддържа със средствата на АИС.
(НВОЕДДХНА гл. IV р. 3 чл. 51)
За всеки елемент на номенклатурата се поддържат следните данни:










УРИ на вид документ
наименование на вид документ
пояснение на вид документ
начин на обработка
овластено лице
архивна стойност
класификация във ведомствената номенклатура на схемите за съхранение на документите
УРИ на приложение за визуализация и/или за редактиране
образец за вид документ

2.6.4 REQ-040 Поддържане на ведомствена номенклатура на етапи от услуги или
процедури
Ведомствената номенклатура на етапи от услуги и процедури се поддържа със средствата на
АИС. (НВОЕДДХНА гл. IV р. 4 чл. 54)
За всеки елемент на номенклатурата се поддържат следните данни:









УРИ на етап
наименование на етап
определение на етап
изпълнител на етап
срок за изпълнение на етап
набор от видове създавани документи
указания относно етап
набор от крайни резултати от етап

2.6.5 REQ-041 Поддържане
процедурите

на

ведомствена

номенклатура

на

услугите

и

Ведомствената номенклатура на услугите и процедурите се поддържа със средствата на АИС.
(НВОЕДДХНА гл. IV р. 5 чл. 57)
За всеки елемент на номенклатурата се поддържат следните данни:






УРИ на административна услуга или административна процедура
наименование на услуга или процедура
описание на услуга или процедура
отговорен за услуга или процедура
срок за изпълнение на услуга или процедура
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списък на етапи от услуга или процедура
указания за услуга или процедура

Задълженията на служителите за изразяване на становище по документи са регламентирани в
описанието на услугите или процедурите във ведомствената номенклатура на услуги или
процедури. (чл. 93 от НВОЕДДХНА)

2.6.6 REQ-042 Поддържане на ведомствена номенклатура на схемите за съхранение
на документите
Ведомствената номенклатура на схемите за съхранение се поддържа със средствата на АИС.
(НВОЕДДХНА гл. IV р. 5 чл. 61).
При регистрация в официалния документен регистър на документи на хартиен носител в
зависимост от вида на документа се определя схемата за класификация във ведомствената
номенклатура на схемите за съхранение на документите. (чл.62, ал.1 от НВОЕДДХНА).

2.7

Приемане на заявление за ЕАУ

req Приемане на електронни документи
Приемане на заявление
чрез уеб базирано
приложение

Приемане на заявление
чрез ЕСОЕД

Приемане на електронни
документи

Приемане на заявление
по електронна поща

Приемане на заявление
на физически носител

Диаграма 8: Приемане на електронни документи

2.7.1 REQ-008 Приемане на електронни документи
Електронните документи, които се приемат от системата могат да са:
 за първоначално заявление за предоставяне на електронна административна услуга;
 за промяна или допълване на данни в първоначално подадено заявление;
 за отстраняване на нередовност или предоставяне на информация.
За стартиране на една ЕАУ се подава попълнено заявление, в което може да има приложени
документи. Възможно е заявителят да пожелае да промени или допълни данни към вече
Списък на изискванията към системата АИСКАО
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подадено заявление. Тогава той отново подава обновеното заявлението и евентуално
допълнителните документи, като попълва и УРИ на иницииращия документ. В хода на
обработка на услугата е възможно служител от администрацията да поиска корекция на данни
от заявлението или предоставяне на допълнителни документи. Тогава заявителят отново
подава заявление с необходимите данни и допълнителни документи, като попълва и вече
известното УРИ на иницииращия документ.
Приеманите електронни документи трябва да бъдат регистрирани като информационен обект
в регистъра на информационните обекти и да бъдат сред поддържаните от администрацията
електронни документи, дефинирани във ведомствената номенклатура на видовете документи.

2.7.2 REQ-009 Приемане на заявление чрез уеб базирано приложение
Чрез уеб базираното приложение заявителят може да попълни заявления за иницииране или
обработка на ЕАУ, да го подпише и изпрати към системата. В процеса на приемане системата
стартира автоматични проверки по чл. 48 от НЕАУ.

2.7.3 REQ-012 Приемане на заявление на физически носител
Електронни документи може да се подават и на определени видове външни носители (НЕАУ,
чл. 62). Служителят, приел външния носител, проверява достъпа до съдържанието му. При
техническа възможност за достъп до съдържанието на външния носител, служителят пренася
електронното заявление за ЕАУ в системата, след което процесът продължава с автоматична
проверка и регистриране в системата. В противен случай, външният носител се връща на
заявителя и процесът се преустановява.

2.7.4 REQ-011 Приемане на заявление по електронна поща
Администрацията може да получава заявления за услуги по електронна поща (НЕАУ, чл. 58 и
НВОЕДДХНА, чл. 72). Служителят, получил заявлението по електронна поща, го пренася в
системата, след което обработката продължава с автоматична проверка и регистриране в
системата.

2.7.5 REQ-010 Приемане на заявление чрез ЕСОЕД
Заявление за предоставяне на ЕАУ може да бъде получено в системата на администрацията
чрез единната среда за обмен на електронни документи (НЕАУ, чл. 56) при наличие на
свързаност на системата с ЕСОЕД. Системата регистрира събитието и продължава обработката
на заявлението чрез автоматична проверка и регистриране в системата.

2.8

Обработка на ЕАУ

Списък на изискванията към системата АИСКАО
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req Обработка на ЕАУ
Проверка на електронно
заявление

Потвърждаване/Неповърждаване
на заявлението

Изпращане на
съобщение до
заявител на ЕАУ

Регистриране на документ в
документен регистър

Обработка на
ЕАУ

Поддържане на статус на
услуга или процедура

Проверка за редовност

Поддържане на преписки от
документи
(from Поддържане на преписки от
документи)
Редактиране и визуализация
на електронните документи
(from Редактиране и визуализация
на електронните документи)
Действия в състава на
процедури
(from Действия в състава на
процедури)

Диаграма 9: Обработка на ЕАУ

2.8.1 REQ-126 Проверка за редовност
Според чл.85 от НВОЕДДХНА проверката за изпълнение на формални изисквания за редовност
на искането включва:




използване на задължителен образец на документа;
пълнота на данните, попълнени в документа;
коректност на структурата на данните в съдържанието му и валидност на стойностите им,
ако проверяваният документ е регистриран в регистъра на информационните обекти.
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2.8.2 REQ-028 Обработка на ЕАУ
Обработката на електронна административна услуга е сложен процес, обикновено
преминаващ през получаване на заявления, проверка за редовност, изготвяне на резултат и
предоставяне на резултат.

2.8.3 REQ-029 Проверка на електронно заявление
Съгласно чл. 48 от НЕАУ и чл. 69 от НВОЕДДХНА, системата трябва да извършва следните
автоматични проверки:
1. Валидиране на полученото електронно заявление спрямо формализираното му описание в
регистъра на информационните обекти (чл. 63 от НЕАУ). Проверката установява
съответствие със структурираното съдържание на дадения електронен документ в XML
формат (XSD валидация);
2. Спазване на ограничението за размер на файла на заявлението заедно с приложените към
него документи. Максималният размер на файл се определя и публикува от съответната
администрация, предоставяща ЕАУ;
3. Допустим формат на приложените към заявлението документи с неструктурирано
съдържание (чл. 65 НЕАУ );
4. Антивирусна проверка на заявлението и приложените документи съгласно чл. 43, ал. 2 от
ЗЕУ чрез ползване на резидентна библиотека с антивирусен софтуер;
5. Наличие на уникален идентификатор на заявителя и на получателя на ЕАУ, когато се
изисква идентификация за предоставяне на съответната услуга (сегмент Данни за
заявителя);
6. Наличие на електронен пощенски адрес на заявителя на услугата.
В случай, че някоя от проверките завърши неуспешно, системата съхранява файла със
заявлението като нередовно получен, без да го регистрира в документен регистър и без да
създава преписка.
В случай, че всички автоматични проверки са успешни (НЕАУ, чл. 50), заявлението се
регистрира в официалния документен регистър и му се присвоява уникален регистров
идентификатор (УРИ). Заявлението за предоставяне на ЕАУ се отбелязва като "документ,
инициирал услуга или процедура в процес на изпълнение". Създава се преписка за услугата,
като заявлението и приложените към него документи се добавят в официалния раздел на
преписката (чл. 41, чл. 45, чл. 71 от НВОЕДДХНА).

2.8.4 REQ-032 Потвърждаване/Неповърждаване на заявлението
При неуспешна автоматизирана проверка на заявлението (чл. 48 от НЕАУ), системата изпраща
на заявителя електронно съобщение като документ от вида "Съобщение, че получаването не се
потвърждава" (чл. 69 от НВОЕДДХНА, ). Съобщението се регистрира в системата с УРИ.
Съобщението се изпраща до заявителя или до информационната система на администрацията,
заявила услугата чрез ЕСОЕД.
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"Съобщение, че получаването не се потвърждава" съдържа данни за администрацията,
получила заявлението (наименование и идентификатор) и причината за непотвърденото
получаване.

При успешна автоматизирана проверка на заявлението (чл. 48 от НЕАУ) се генерира електронен
документ от вида "Потвърждаване за получаване" с данни за администрацията, получила
заявлението (наименование и идентификатор), УРИ на заявлението, време на получаване,
системна идентификация на извършилия регистрацията, информация за достъп до преписката,
както и самото електронно заявление при желание на заявителя (чл. 50 от НЕАУ и чл. 70 от
НВОЕДДХНА). Документът за потвърждение се подписва цифрово от системата. Съобщението
за потвърждаване на получаването се изпраща до заявителя или до информационната система
на администрацията, заявила услугата чрез ЕСОЕД. Документът "Потвърждаване за
получаване" се добавя в официалния раздел на преписката на услугата.

2.8.5 REQ-031 Изпращане на съобщение до заявител на ЕАУ
Системата трябва да може да изпраща съобщения до заявителя. Пример за такива съобщения
са:




Потвърждаване за получаване (НВОЕДДХНА, чл. 69, ал.2);
Съобщение, че получаването не се потвърждава (НВОЕДДХНА, чл. 70, ал.2);
Съобщение за отстраняване на нередности с указания и срок за отстраняването им
(НВОЕДДХНА, чл. 84, ал.2);
 Резултат от услуга.
Всички изпратени съобщения до заявителя са документи в официалния раздел на преписката
на административната услуга.
Съобщенията се изпращат до електронната поща на заявителя.

2.8.6 REQ-030 Регистриране на документ в документен регистър
Един въведен в системата документ може да бъде регистриран в официален или вътрешен
документен регистър. При регистриране се задава документен регистър, пореден номер и дата
на получаване. Системата автоматично генерира данни за време на вписване и извършил
вписването.
Възможно е да се регистрира външен за системата документ, като се запазва вече издаденият
му уникален регистров идентификатор при предходна регистрация в друг официален
документен регистър.(чл.28, ал.3 от НВОЕДДХНА)

2.8.7 REQ-043 Поддържане на статус на услуга или процедура
Съгласно чл. 65 от НВОЕДДХНА, за всяка услуга, чието изпълнение е започнало, системата
поддържа статус на изпълнение, състоящ се от следните данни:
Списък на изискванията към системата АИСКАО
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2.9

УРИ на иницииращия документ - заявление за ЕАУ;
УРИ на услугата, с който тя е включена във ведомствената номенклатура на услуги и
процедури;
Изпълнени етапи - списък на задачи с приключило изпълнение в рамките на
последователните етапи на изпълнение на услугата;
Неизпълнени етапи - списък на задачи с предстоящо изпълнение, сортирани по ред на
изпълнение;
Отменени етапи - списък на задачи, снети от изпълнението на етапи.

Действия в състава на процедури
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req Действия в състава на процедури
Изготвяне на справки за
документи в хранилището
Поддържане на хранилище на
документи

Приемане на документ,
свързан с услуга

Създаване на документи и
начало на тяхната обработка
Действия в
състава на
процедури

Изготвяне на покана за
връщане на документ

Приемане на документ по
услуга или процедура в
процес на изпълнение

Приемане на документ,
който е в отговор на
изпратен от
администрацията документ

Отразяване на становище

Издаване на електронни
документи

Поддържане на
възстановяващ файл

Възлагане на задачи от
упълномощено лице
Възлагане на задачи

Приключване на задача

Поддържане на списък
от текущо изпълнявани
задачи от подчинени
Контрол по изпълнението на
пряко възложени задачи
Отбелязване на статус
на задачи

Генериране на справки,
свързани с
изпълнението на задачи

Колективно обсъждане
на задачи

Диаграма 10: Действия в състава на процедури

2.9.1 REQ-124 Генериране на справки, свързани с изпълнението на задачи
Системата трябва да може да генерира справки с данни за задачите, чието изпълнение е
завършено, както и друга информация. (чл. 114, ал. 2 от НВОЕДДХНА)
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2.9.2 REQ-123 Колективно обсъждане на задачи
Протоколите от прегледа за приемане на крайни продукти от изпълнението на задачи с
колективно обсъждане се оформят като документи в АИС и се съгласуват с участниците в
обсъждането (чл. 119 от НВОЕДДХНА ).

2.9.3 REQ-122 Отбелязване на статус на задачи
Лицата с ръководни функции извършват проверка на спазването на сроковете за изпълнение
на възложени от тях задачи като за всяка задача се определя статус "изпълнена",
"неизпълнена" или "в изпълнение". При отбелязване на съответния статус на задачата се
отбелязват времето и данни за лицето, което го е извършило. (Чл.113 от НВОЕДДХНА)

2.9.4 REQ-121 Поддържане на списък от текущо изпълнявани задачи от подчинени
За всяко лице с ръководни функции или упълномощено от него лице се осигурява и поддържа
със средствата на АИС списък на текущо изпълняваните задачи от подчинените му
служители.(чл.111, ал.1 от НВОЕДДХНА)

2.9.5 REQ-120 Приключване на задача
Работата по изпълнение на една задача е приключило, като се въведе следната информация в
системата:




дата на реално започване изпълнението на задачата;
дата на реално приключване изпълнението на задачата;
данни, идентифициращи в АИС документи, които съдържат крайните резултати от
изпълнението на задачата.
(чл. 110 от НВОЕДДХНА)

2.9.6 REQ-046 Действия в състава на процедури
Необходимо е осигуряване изпълнение на вътрешно административни процедури в
администрацията със средствата на АИС.

2.9.7 REQ-055 Поддържане на хранилище на документи
Със средствата на АИС се поддържа и хранилище на документи на хартиен носител и на други
физически носители.

2.9.8 REQ-113 Изготвяне на справки за документи в хранилището
Служителят по поддръжка на хранилището трябва да може да извърши справки, като:



списък на документите на хартиен носител и на други физически носители на информация,
за които срокът за връщане в хранилището е изтекъл (чл. 143 ал.1 НВОЕДДХНА);
списък на лицата, които са поканени и не са върнали документи или други физически
носители на информация (чл. 143 ал.5 НВОЕДДХНА);
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справки за получени документи и други физически носители на информация от служители
на администрацията във връзка с напускане, инвентаризация на хранилището и други (чл.
144 ал.1 НВОЕДДХНА).

2.9.9 REQ-114 Изготвяне на покана за връщане на документ
Ако срокът за връщане е надвишен с повече от две седмици, служителят по поддръжка на
хранилището изпраща покана за незабавно връщане на съответния документ на хартиен
носител или на физическия носител на информация, като дава и краен срок за това (чл. 143 ал.3
НВОЕДДХНА).

2.9.10 REQ-044 Приемане на документ, свързан с услуга
Системата трябва да предоставя възможност за приемане на документи, свързани с услуга.
Пример за такива документи:



документ по услуга или процедура в процес на изпълнение;
документ, който е в отговор на изпратен от администрацията документ.

2.9.11 REQ-115 Приемане на документ по услуга или процедура в процес на
изпълнение
Според чл.87 от НВОЕДДХНА при постъпване на документ по услуга или процедура в процес на
изпълнение се извършват следните действия:
1. намира се иницииращият документ на услугата или процедурата, по която е създадена
преписката, отбелязан като "документ, инициирали услуги или процедури в процес на
изпълнение", и се определя статусът на услугата или процедурата. Ако е постъпил документ по
услуга или процедура с приключило изпълнение търсенето се извършва сред документите,
отбелязани като "документ, инициирали приключили услуги или процедури";
2. създават се връзки от постъпилия документ към преписката и статуса на определената
съгласно т. 1 услуга или процедура;
3. полученият документ заедно с приложените към него документ и потвърждението за
получаването се класират в официалния раздел на преписката;
4. идентифицира се ръководителят на административното звено, отговорно за изпълнението
на услугата или процедурата;
5. започва обработката на получения документ в рамките на услугата или процедурата от
ръководителя на административното звено по т. 4;
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2.9.12 REQ-116 Приемане на документ, който е в отговор на изпратен от
администрацията документ
Според чл.88 от НВОЕДДХНА ако при изпълнение на услуга или процедура се получи документ,
който е в отговор на изпратен от администрацията документ, се извършва следното:
1. намира се изпратеният документ, отбелязан като "изпратен документ в изчакване на
отговор", и по него се определя услугата или процедурата, във връзка с която е изпратен, както
и статусът по нейното изпълнение;
2. отбелязването на документа се променя от "изпратени документи в изчакване на отговор" на
"документ с получен отговор";
3. създават се връзки от получения в отговор документ към преписката и статуса на
определената съгласно т. 1 услуга или процедура;
4. полученият в отговор документ заедно с приложените към него документи се класира в
официалния раздел на преписката, а потвърждението за получаването се класира в контролния
раздел на преписката;
5. от първата задача в списък "Неизпълнени задачи" се определя следващият етап на услугата
или процедурата за обработка на получения документ и изпълнителят на задачата;
6. започва се обработката на получения в отговор документ в рамките на услугата или
процедурата от изпълнителя по т. 5.

2.9.13 REQ-117 Създаване на документи и начало на тяхната обработка
При предоставяне на услуга или изпълнение на процедура се създават документи като се
определи:
 етапа, при изпълнението на който се създава документът;
 образец, по който се създава документът.
Създаденият документ се класира във вътрешния раздел на преписката, по която е създаден.
Между създадения документ и преписката се създава указател за връзка и документът се
предава за по-нататъшна обработка съгласно описанието на съответната услуга или процедура.
Указател за връзка към преписката не се създава, ако документът е приложение към друг
документ в преписката. (чл. 89 от НВОЕДДХНА)

Създаването на документ може да се извърши и при изпълнение на поставена задача, която не
е част от услуга или процедура. Тогава е възможно да не се създаде преписка към документа,
ако към него не са приложени други документи. Етапите и същността на обработката се
описват чрез задачата, по която е създаден документът. (чл.90 от НВОЕДДХНА)
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2.9.14 REQ-045 Отразяване на становище
Издаването на становище по документ при извършване на обработка в състава на услуга или
процедура е регламентирано в Глава шеста, Раздел IV от НВОЕДДХНА.
Служителят може да отрази становище по документ по няколко начина:



съгласие със съдържанието на документ чрез отбелязване "съгласен";
несъгласие със съдържанието на документ, което не прекратява процедурата по неговата
обработка, се отразява чрез отбелязване "несъгласен";
 несъгласие със съдържанието на документ, което прекратява процедурата по неговата
обработка, се отразява чрез отбелязване "прекратявам процедурата";
 несъгласие със съдържанието на документ, което връща процедурата по неговата
обработка на по-ранен етап, се отразява чрез отбелязване "за доработка".
Към изразеното становището служителят може да допълни текст на становище, представящ поподробно аргументите за него.
Мотивите на становището (или самото становище като документ) могат да се оформят като
самостоятелен документ. За целта служителят асоциира документ от преписката към
становището.

2.9.15 REQ-047 Издаване на електронни документи
При издаване на електронен документ трябва:


съдържанието на документа да се защитава срещу унищожаване и модифициране със
средствата на АИС;
 със средства на АИС да се създаде екземпляр за подписване;
 окончателното изготвеният екземпляр за подписване се регистрира в официалния
документен регистър;
 генерираният при регистрацията в ОДР уникален регистров номер се въвежда във
документа със съдържанието му преди подписването;
 файлът със съдържанието на екземпляра за подписване се подписва с електронен подпис
съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис;
 ако екземплярът за издаване се поддържа в преписка, той се премества от нейния
вътрешен в официалния й раздел;
 документът се изпраща на адреса на заявителя или лицето, инициирало услугата, съгласно
заявения от него начин на получаване или се инициира друга административна процедура.
(чл. 100 - чл. 102 от НВОЕДДХНА )

2.9.16 REQ-118 Поддържане на възстановяващ файл
Според чл.103 от НВОЕДДХНА за всеки издаден документ се създава възстановяващ файл
извън средата, която осигурява оперативната поддръжка на базата данни на АИС, съдържащ
следните данни:



време на изпращане - автоматично регистрирано време на извършване на действията по
изпращане;
среда и адрес на изпращане;
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получател на подписан документ - данни, идентифициращи чрез АИС получателя на
документа;
пълно архивно копие на съдържанието и описанието на съгласувания документ, по който е
създаден документът за подписване, ако има съгласуване;
пълно архивно копие на съдържанието и описанието на екземпляра за издаване;
файлът със съдържанието на създадения подписан електронен документ.

2.9.17 REQ-048 Възлагане на задачи
Глава шеста. ДЕЙСТВИЯ В СЪСТАВА НА ПРОЦЕДУРИ, Раздел VI. Възлагане на задачи от
НВОЕДДХНА са определени задачи и как те се възлагат.
Лице с ръководни функции или други овластени лица съгласно вътрешните правила на
администрацията, могат да възлагат задачи.
Когато лица с ръководни функции са изпълнители по задачи, те могат да възлагат
изпълнението им на подчинени на тях служители в рамките на ръководеното административно
звено, като определят нови задачи към тях и контролират изпълнението им.

2.9.18 REQ-119 Възлагане на задачи от упълномощено лице
Разпореждане на ръководител, въведено като задача в АИС от негово име от упълномощен
сътрудник, има силата на разпореждане, издадено лично от ръководителя. (чл.108 ал.4
НВОЕДДХНА )

2.9.19 REQ-049 Контрол по изпълнението на пряко възложени задачи
Раздел VII. Контрол по изпълнението на пряко възложени задачи от НВОЕДДХНА

2.10 Работа на документи на хартиен носител
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req Работа на документи на хартиен носител
Приемане на
документи на хартиен
носител

Съхранение на
получените хартиени
документи

Работа на документи
на хартиен носител

Издаване на
документи на хартиен
носител

Разпечатване на
електронен документ

Използване и пазене
на печати

Диаграма 11: Работа на документи на хартиен носител

2.10.1 REQ-050 Работа на документи на хартиен носител
Работата с документи на хартиен носител е регламентирана в Глава седма. РАБОТА С
ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, Раздел V.Използване и пазене на печати от НВОЕДДХНА.

2.10.2 REQ-051 Приемане на документи на хартиен носител
Приемането на документи на хартиен носител се извършва в регистратура. Снема се
електронен образ на хартиения оригинал на документа (сканиране) и се подписва. Създава се
документ в системата, с който се представя факта на приемане на хартиен документ,
регистрира се в официален документен регистър. В зависимост от предназначението на
документа се стартира съответната процедура или услуга.

2.10.3 REQ-052 Съхранение на получените хартиени документи
Всички успешно сканирани документи на хартиен носител се съхраняват в хранилището за
документи на хартиен носител на съответната администрация за определен срок. (чл. 135
НВОЕДДХНА).
При приемане на документ или друг физически носител на информация в архивното
хранилище в АИС се регистрират следните данни относно документа:




местоположение в хранилище - еднозначно описание на мястото на документ в
пространствената подредба на архивно хранилище;
време на завеждане в хранилище;
служител, приемащ документ.(чл. 137, ал. 1 НВОЕДДХНА).

При предаване документ от хранилище:


Служителят, който предава документа, регистрира в АИС на администрацията време на
предаване и служител, предаващ документ.
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Служителят, който приема документа, регистрира в АИС на администрацията време на
приемане и служител, приемащ документ.
(чл. 138 НВОЕДДХНА).

Лица, които не работят в съответната администрация, също могат да вземат от хранилище и да
върнат в хранилище документ на хартиен носител или друг физически носител на информация.

2.10.4 REQ-053 Издаване на документи на хартиен носител
В Системата се съхранява следната информация, относно издаване на документи на хартиен
носител:





лицето, извършило подписването на хартия;
сканираното изображение на подписан хартиен екземпляр (въвежда се като съдържание
на екземпляра за подписване);
име и единен граждански номер на лицето, получаващо издадения документ и дата на
получаване при предаване на документа на адресата или упълномощеното лице;
съдържанието на документите по изпълнение на пощенската услуга за доставяне на
издадения документ на хартиен носител, ако има такива, се отразяват в описанието на
документа в АИС.

2.10.5 REQ-109 Разпечатване на електронен документ
За да се издаде документ на хартиен носител е необходимо първо той да се разпечата.
Екземплярът за подписване в АИС се разпечатва и подписва саморъчно от оправомощеното
лице в два хартиени екземпляра. Сканираното изображение на подписан хартиен екземпляр се
въвежда в АИС като съдържание на екземпляра за подписване.

2.10.6 REQ-054 Използване и пазене на печати
Звеното, отговарящо за управлението на човешките ресурси, със средствата на АИС поддържа
актуален списък на оправомощените лица за подписване, съдържащ графичните изображения
на подписите на длъжностните лица. За всяка промяна в списъка се създава нова версия и се
отбелязва дата на валидност.
Служителите, отговорни за подпечатване на документи на хартиен носител, имат достъп само
до актуалната версия на списъка.

2.11 Интеграция с други системи
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req Интеграция със други системи
Заявяване на вътрешна
административна услуга чрез ЕСОЕД

Изпращане на документ във връзка
със заявена услуга чрез ЕСОЕД

Получаване на заявление за ВЕАУ
Интеграция с
ЕСОЕД
Получаване на документ във връзка
със заявена ВЕАУ

Интеграция със
съществуващи
системи
Интеграция с
бек офис
информационни
системи

Изпращане на заявка за предоставяне
на информация в структуриран вид

Получаване на структуриран отговор
на заявка за информация

Диаграма 12: Интеграция със други системи

2.11.1 REQ-007 Интеграция със съществуващи системи
Системата трябва да може да се интегрира с други системи - ЕСОЕД и други информационни
бек офис системи.

2.11.2 REQ-024 Интеграция с ЕСОЕД
Системата 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
(ЕСОЕД) и с АИС на други администрации

2.11.3 REQ-061 Заявяване на вътрешна административна услуга чрез ЕСОЕД
Системата трябва да предоставя възможност за заявяване на вътрешна електронна
административна услуга (ВЕАУ) чрез ЕСОЕД.

2.11.4 REQ-062 Изпращане на документ във връзка със заявена услуга чрез ЕСОЕД
Системата трябва да предоставя възможност за изпращане на документ във връзка вече
заявена вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) чрез ЕСОЕД.

2.11.5 REQ-110 Получаване на заявление за ВЕАУ
Системата трябва да предоставя възможност за получаване на заявление за вътрешна
електронна административна услуга (ВЕАУ) чрез ЕСОЕД.
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2.11.6 REQ-111 Получаване на документ във връзка със заявена ВЕАУ
Системата трябва да предоставя възможност за получаване на документи във връзка вече
заявена вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) чрез ЕСОЕД.

2.11.7 REQ-025 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. Системата трябва да може 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.

2.11.8 REQ-063 Изпращане на заявка за предоставяне на информация в структуриран
вид
Системата трябва да предоставя възможност за изпращане на заявки в структуриран вид към
бек офис информационни системи или регистри.

2.11.9 REQ-064 Получаване на структуриран отговор на заявка за информация
Системата трябва да предоставя възможност за получаване на отговор от заявки в
структуриран вид от бек офис информационни системи или регистри.

2.12 Администриране на системата
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req Изисквания за Администриране
Създаване на документен регистър

Задаване на стойности на
системни параметри на системата

Администриране

Управление на журнала от
действия в системата

Конфигуриране на данни за
интеграция с други системи

Архивиране на стари данни

Проследяване действията на
потребител

Диаграма 13: Изисквания за Администриране

2.12.1 REQ-033 Администриране
Администирането на системата трябва да може да се извършва от специални потребители със
зададени права за администриране.

2.12.2 REQ-034 Създаване на документен регистър
Системата трябва да предоставя възможност за създаване на документен регистър (официален
или вътрешен за администрацията).

2.12.3 REQ-069 Задаване на стойности на системни параметри на системата
Администраторът трябва да може да задава стойности на системните параметри, които
конфигурират системата и указват влияние върху нейната работа.

2.12.4 REQ-070 Управление на журнала от действия в системата
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.

2.12.5 REQ-071 Конфигуриране на данни за интеграция с други системи
Системата трябва да предостави възможност за конфигуриране на данни за интеграция с други
информационни системи (бек офис информационни системи или регистри).
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2.12.6 REQ-086 Архивиране на стари данни
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.

2.12.7 REQ-094 Проследяване действията на потребител
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.

2.13 Управление на потребители

req Управление на потребители
Създаване на потребител

Даване на права на
потребител

Управление на
потребители

Деактивиране на
потребител

Управление на достъпа на
потребители до обекти
според класификацията
им
(from Класификация на
информационните обекти)

Отбелязване на потребител
като заместващ за период
от време

Предоставяне на достъп до
обект

Диаграма 14: Управление на потребители

2.13.1 REQ-066 Даване на права на потребител
Системата трябва да предостави възможност за администриране правата на потребителите.

2.13.2 REQ-067 Деактивиране на потребител
Системата трябва да предостави възможност за деактивиране на потребител.

2.13.3 REQ-068 Отбелязване на потребител като заместващ за период от време
Системата трябва да предостави възможност за отбелязване на потребител като заместващ за
период от време. Тогава за дефинирания период от време заместващият служител има достъп
до данните, които са достъпни за замествания служител.
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2.13.4 REQ-125 Предоставяне на достъп до обект
Според чл.18 от НВОЕДДХНА системата трябва да дава възможност за създаване на достъп до
определен информационен обект. По този начин се изпращат обекти между потребители един потребител предоставя достъп до обект на друг потребител получател.
Всеки такъв създаден достъп до обект трябва да се регистрира автоматично в системата по
начин, неподлежащ на корекции или унищожаване.

2.13.5 REQ-065 Създаване на потребител
Системата трябва да предостави възможност за създаване на потребители. За всеки
потребител се въвеждат данни като: име, презиме, фамилия, системен идентификатор,
позиция, потребителски име и други.

2.13.6 REQ-027 Управление на потребители
За осигуряване на достъп и за управлението на достъпа до ресурсите на АИС в нея се
поддържат информационни обекти от вида "потребител" (чл.12 от НВОЕДДХНА).

3

Нефункционални изисквания
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custom Нефункционални изисквания
Изисквания към продукта
Надеждност

+ Изис квания към продукта
+ Адаптивнос т (виртуализация)

+ Надежднос т

+ М одулнос т на с ис темната архитектура

+ Работос пос обнос т 24 / 7

+ Наличие на с ъобщения за грешки

+ Наблю даване на работос пос обнос тта

+ Ограничения към възможнос тите на потребителс ките машини
+ Оптимизация за търс ещи машини

Изисквания за производителност

+ Проверка на входни данни
+ Уеб базиран потребителс ки интерф ейс без използване на HT M L fram es

+ Производителнос т
+ Бързодейс твие

+ Ус ловие на с редата

Сигурност
+ Сигурнос т
+ Сертиф икация на с редата
+ Журнал на дейс твията на потребителите
+ Права и потребители
+ Интеграция с ъс с ис теми за управление на потребители
+ Използване на криптиран пренос на данни HT T PS
+ Одит на опити за преднамерено нарушаване на работата на с ис темата

Изисквания за устойчивост
+ Ус тойчивос т
+ Ус тойчивос т при отпадане на с ървър
+ Ус тойчивос т при неизправнос т на дис к
+ Ус тойчивос т при прекъс ване на захранването
+ Ус тойчивос т при отказ на приложен с оф туер
+ Ус тойчивос т при погрешни или злонамерени дейс твия на потребител
+ Проверки при въвеждане на данни в с ис темата
+ Липс а на загуба на данни

Юридически изисквания
++ Юридичес
Юридически
ки изис
изисквания
квания
++ Неизползване
Неизползване на
на допълнителни
допълнителни продукти
продукти ии лицензи
лицензи
++ Удовлетворяване
Удовлетворяване на
на Инс
Инструкция
трукция№
№ 11 от
от 11.06.2009
11.06.2009 г.г. на
на минис
министъра
търа на
на държавната
държавната
админис трация и админис тративната реф орма за инс титуционална идентичнос т на
админис трация и админис тративната реф орма за инс титуционална идентичнос т на
админис
администрациите
трациите ии другите
другите приложими
приложими нормативни
нормативни актове.
актове.
++ Удовлетворяване
Удовлетворяване на
на Наредбата
Наредбата за
за вътрешния
вътрешнияоборот
оборот на
на електронни
електронни документи
документи ии
документи
документи на
на хартиен
хартиен нос
носител
ител ввадминис
администрациите
трациите (НВОЕДДХНА)
(НВОЕДДХНА)
++ Удовлетворяване
на
Наредбата
за
електронните
админис
тративни
ус
Удовлетворяване на Наредбата за електронните админис тративни услуги
луги (НЕАУ)
(НЕАУ)
+ Удовлетворяване на Наредбата за общите изис квания за оперативна с ъвмес тимос т и
+ Удовлетворяване на Наредбата за общите изис квания за оперативна с ъвмес тимос т и
инф
информационна
ормационна ссигурнос
игурностт (НОИОСИС)
(НОИОСИС)

Диаграма 15: Нефункционални изисквания

3.1

Изисквания към продукта
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req Изисквания към продукта
Уеб базиран потребителски интерфейс без
използване на HT M L frames

Оптимизация за търсещи машини

М одулност на системната архитектура

Условие на средата
Изисквания към
продукта
Адаптивност (виртуализация)

Проверка на входни данни

Наличие на съобщения за грешки

Ограничения към възможностите на
потребителските машини

Диаграма 16: Изисквания към продукта

3.1.1 REQ-075 Изисквания към продукта
Изискванията към продукта са свързани с потребителския интерфейс, условия за средата,
модулност и адаптивност.

3.1.2 REQ-088 Адаптивност (виртуализация)
Системната архитектура трябва да позволява експлоатацията на системата както в
инфраструктурата на администрацията, така и в режим на експлоатация на централизирана
инфраструктура извън тази на конкретната администрация.

3.1.3 REQ-077 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
обект на ползване от специфични групи потребители, с техните роли и функции, които да могат
да се указват и променят динамично в системата.
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3.1.4 REQ-107 Наличие на 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.

3.1.5 REQ-108 Ограничения към възможностите на потребителските машини
Потребителският интерфейс на системата трябва да работи коректно като минимум със
следните браузъри:
 Microsoft Internet Explorer 8 или по-нови версии;
 Mozilla Firefox 3.5 или по-нови версии;
 Google Chrome 10 или по-нови версии;
Потребителският интерфейс на системата трябва да работи коректно при различните
разделителни способности на екрана, минималната от които е 1024x768.

3.1.6 REQ-105 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.

3.1.7 REQ-106 Проверка на входни 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.

3.1.8 REQ-076 Уеб базиран потребителски интерфейс без използване на HTML frames
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.
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3.1.9 REQ-087 Условие на средата
Средата, в която е разположена работещата система, трябва да дава възможност системата да
е достъпна през интернет в частта ?, която осигурява функционалност за публичните
потребители. Функционалността за служители не трябва да е достъпна извън вътрешната
мрежа на администрацията.

3.2

Сигурност
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Диаграма 17: Сигурност

3.2.1 REQ-091 Сигурност
Удовлетворяване на изискванията за сигурността са предпоставка за успешната експлоатация
на системата.

3.2.2 REQ-092 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.
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3.2.3 REQ-093 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.).

3.2.4 REQ-095 Права и потребители
Всеки потребител може да извършва определени действия спрямо неговите права.

3.2.5 REQ-104 Интеграция със системи за управление на потребители
Системата трябва да предоставя възможност за интеграция със системи за управление на
потребители за целите на автентикацията и оторизация на потребителите.

3.2.6 REQ-096 Използване на криптиран пренос на данни HTTPS
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.

3.2.7 REQ-097 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. Това да става според възможностите на системната
инфраструктура (например IIS Log, SQL Server).

3.3

Надеждност
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Диаграма 18: Надеждност

3.3.1 REQ-098 Надеждност
В изискванията за надеждност се включва работоспособността на системата и наблюдението
на работоспособността.

3.3.2 REQ-099 Работоспособност 24 / 7
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.

3.3.3 REQ-100 Наблюдаване на работоспособността
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.

3.4

Изисквания за производителност

custom Производителност
Производителност

Бързодействие

Диаграма 19: Производителност

3.4.1 REQ-089 Производителност
Изискване за производителност е бързодействието на системата.
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3.4.2 REQ-090 Бързодействие
Брой заявки на секунда -> Спад във време за реакция
[0 – 100]

-> 0%

[100 – 500] -> 5%
[500 – 1 000] -> 15%
[1 000 – 10 000] -> 35%

3.5

Изисквания за устойчивост
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Диаграма 20: Изисквания за устойчивост

3.5.1 REQ-078 Устойчивост
Стабилността на системата се постига с удовлетворяване на изискванията за устойчивост.

3.5.2 REQ-081 Устойчивост при отпадане на сървър
Системата трябва да бъде устойчива при отпадане на сървър.
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3.5.3 REQ-082 Устойчивост при неизправност на диск
Системата трябва да бъде устойчива при неизправност на диск.

3.5.4 REQ-083 Устойчивост при прекъсване на захранването
Системата трябва да бъде устойчива при прекъсване на захранването.

3.5.5 REQ-079 Устойчивост при отказ на приложен софтуер
Системата трябва да бъде устойчива при отказ на работа на приложен софтуер.

3.5.6 REQ-080 Устойчивост при погрешни или злонамерени действия на потребител
Системата трябва да бъде устойчива при погрешни или злонамерени действия от страна на
потребител.

3.5.7 REQ-084 Проверки при въвеждане на данни в системата
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.

3.5.8 REQ-085 Липса на загуба на 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.

3.6

Юридически изисквания
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req Юридически изисквания
Неизползване на допълнителни продукти и лицензи

Удовлетворяване на Наредбата за електронните
административни услуги (НЕАУ)

Удовлетворяване на Наредбата за общите
изисквания за оперативна съвместимост и
информационна сигурност (НОИОСИС)

Юридически
изисквания

Удовлетворяване на Наредбата за вътрешния
оборот на електронни документи и документи на
хартиен носител в администрациите (НВОЕДДХНА)

Удовлетворяване на 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.

Диаграма 21: Юридически изисквания

3.6.1 REQ-072 Юридически изисквания
Юридическите изисквания на системата са свързани с удовлетворяване на нормативни
документи, отнасящи се за изпълнението електронните административни услуги, в това число и
комплексни електронни административни услуги.

3.6.2 REQ-073 Неизползване на допълнителни продукти и лицензи
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.

3.6.3 REQ-103 Удовлетворяване на 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
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.
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3.6.4 REQ-102 Удовлетворяване на Наредбата за вътрешния оборот на електронни
документи и документи на хартиен носител в администрациите (НВОЕДДХНА)
Системата трябва да изпълнява изискванията от Наредбата за вътрешния оборот на електронни
документи и документи на хартиен носител в администрациите

3.6.5 REQ-074 Удовлетворяване на Наредбата за електронните административни
услуги (НЕАУ)
Системата 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

3.6.6 REQ-101 Удовлетворяване на Наредбата за общите изисквания за оперативна
съвместимост и информационна сигурност (НОИОСИС)
Системата трябва да е административна информационна система по смисъла на чл. 20 от
Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност.
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