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1
1.1

Въведение
Цел

Моделът на потребителските случаи (случаите на употреба) има за цел описание на бизнес
процесите, обслужвани от системата, на по-детайлно ниво, и оттам определяне на
функционалните и допълнителните случаи на употреба. Целта на този модел е да се осмисли и
опише цялостната дейност по заявяване и изпълнение на комплексни електронни
административни услуги съгласно изискванията на действащото законодателство и
Възложителя.

1.2

Обхват

Настоящият документ съдържа списък от случаите на употреба (потребителски случаи) на
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

Модел на потребителските случаи
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uc М одел на потребителските случаи
Участници
+ Потребител
+ Публично приложение за подаване на електронни документи
+ Заявител на ЕАУ
+ АИСКАО
+ Приложение за визуализация и/или редактиране на електронни документи
+ СИСТ ЕМ АТ А
+ Специализирана ИС на админис трация (Регис тър)
+ Служител
+ Админис тратор
+ Заявител на ВЕАУ
+ ЕСОЕД
Използване на приложение за визуализация и/или за редактиране
+ Създаване на електронен документ
+ Редактиране на електронен документ
+ Валидиране на електронен документ
+ Визуализиране на електронен документ
+ Подпис ване на с ъдържание на електронен документ

Използване на публичното приложение за подаване на електронни документи
+ Дос тъпване до инф ормация относ но предос тавяните ус луги
+ Изпращане на документ за заявяване на електронна ус луга
+ Дос тъпване на оф ициалния раздел на препис ка и с татус а по заявена ус луга
+ Изпращане на документ с допълнителна инф ормация по заявена електронна ус луга
+ Предос тавяне на инф ормация за с татус и препис ка на ус луга
+ Предос тавяне на с пис ък с поддържани ус луги
Използване на АИСКАО
+ Регис трация на документи
+ Клас иф икация на инф ормационни обекти
+ Поддържане на препис ка
+ Поддържане на номенклатури
+ Получаване на електронни документи
+ Дейс твия в с ъс тава на процедури
+ Работа с документи на хартиен нос ител
Поддържане на ЕСОЕД
+ Комуникация с ЕСОЕД
+ Заявяване на вътрешна админис тративна ус луга чрез ЕСОЕД
+ Изпращане на документ във връзка с ъс заявена ус луга чрез ЕСОЕД
+ Изпращане на документ към ЕСОЕД
+ Обработване на ЕСОЕД-с ъобщение
+ Получаване на документ от ЕСОЕД

Интегриране с бек офис системи
+ Изготвяне на с труктуриран документ от получена инф ормация от бек оф ис с ис тема
+ Изпращане на заявка за предос тавяне на инф ормация в с труктуриран вид
+ Обработка на получена с труктурирана заявка за предос тавяне на инф ормация
+ Получаване на с труктуриран отговор на заявка за инф ормация

Администриране на системата
+ Създаване на потребител
+ Даване на права на потребител
+ Деактивиране на потребител
+ Отбелязване на потребител като замес тващ за период от време
+ Задаване на с тойнос ти на с ис темни параметри на с ис темата
+ Конф игуриране на данни за комуникация с адаптори на с пециализирани ИС
+ Управление на журнала от дейс твия в с ис темата

Диаграма 1: Модел на потребителските случаи
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2.1

Участници

По време на анализа са идентифицирани следните участници в процесите на изпълнение на
електронни административни услуги:
uc М одел на участниците

Потребител

Заявител на ЕАУ

Служител

СИСТЕМ АТА

Администратор

Заявител на ВЕАУ

АИСКАО

Публично приложение Специализирана
за
ИС на
подаване на електронни администрация
документи
(Регистър)

ЕСОЕД

Приложение за
визуализация и/или
редактиране на
електронни документи

Диаграма 2: Модел на участниците

2.1.1 Потребител
Представлява всеки потребител на СИСТЕМАТА. Потребителите се разделят на следните групи:
Заявители на ЕАУ, Служители и Администратори.

2.1.2 Заявител на ЕАУ
Електронни административни услуги се заявяват чрез електронни документи, които според
чл.3 (1) от ЗЕДЕП представляват електронни изявления. Всяко електронно изявление има автор
и титуляр, чиито нормативни определения са изложени в чл.4 от ЗЕДЕП както следва:
Автор на електронното изявление е физическото лице, което в изявлението се сочи като негов
извършител;
Титуляр на електронното изявление е лицето, от името на което е извършено електронното
изявление.
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Според чл.13 (1) от ЗЕДЕП, авторството на дадено електронно изявление се установява чрез
електронен подпис. В (3) от същия член се дава определение за квалифициран електронен
подпис (КЕП) (виж и чл.16 и чл.24), а в (4) той се приравнява със саморъчен подпис на
физическо лице. Всички услуги, които изискват саморъчен подпис могат да се заявят по
електронен път чрез електронно изявление подписано с КЕП.
Съгласно чл.9 (2) от ЗЕУ, получателят на електронна административна услуга е гражданин или
организация, които ползват електронни административни услуги. Остава да се определи как е
възможно определена организация да е получател на ЕАУ при положение, че авторът на
електронното изявление е физическо лице. Съгласно чл.25 (3) в удостоверение за КЕП е
възможно включването на информация за титуляр. ЗЕУ дава повече яснота за начините на
овластявяне на автора. В (1) от чл.24 се посочва именно използването на информация от
удостоверението за електронен подпис при установяването на основанието за овластяване на
автора. Като алтернативен подход в (2) от същия член се представя възможността самият автор
да посочи титуляра и качеството, в което той действа от негово име. В последния случай
авторът носи отговорността за декларирането на неверни данни.
Въпреки, че липсва конкретно определение за заявител на електронна административна услуга
в нормативната уредба, на база дотук изложеното като такова може да се определи следното заявител на електронна административна услуга е авторът на електронното изявление, чрез
което е поискано предоставянето й от нейн доставчик.

2.1.3 Служител
Служителят е длъжностно лице в администрацията доставчик на електронни административни
услуги. Всеки служител има създаден потребител на АИСКАО, чрез който извършва действията
по обработка на услуга или процедура.

2.1.4 Администратор
Администратор е потребител на АИСКАО, който се явява служител в администрацията и
притежава привилегировани права в системата.

2.1.5 СИСТЕМАТА
Система, чрез която се осъществява комплексното предоставяне
административни услуги и вътрешни електронни административни услуги.

на

електронни

2.1.6 АИСКАО
Административна информационна система за комплексно административно обслужване. Част
от СИСТЕМАТА, чието предназначение е да осигури поддържането и обработката на данните за
оборота на електронни документи и документи на хартиен носител при предоставянето на
административни услуги и изпълнението на административни процедури. Отговаря на
нормативните изискванията към АИС.
Списък на потребителските случаи към системата АИСКАО
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2.1.7 Публично приложение за подаване на електронни документи
Част от СИСТЕМАТА, чрез която Заявителите на ЕАУ комуникират с доставчика на ЕАУ, като
получават информация, изпращат и получават електронни документи.

2.1.8 Приложение за визуализация и/или редактиране на електронни документи
Чрез приложението за визуализация и/или редактиране на електронни документи се създават,
редактират, валидират и визуализират електронни документи. Приложението създава и
валидира документи според данните за тях в РОС. То поддържа само електронни документи,
произведени като резултат от настоящия проект. Неговата функционалност е достъпно както от
АИСКАО така и от публичното приложение за подаване на електронни документи.

2.1.9 Специализирана ИС на администрация (Регистър)
Специализирана информационна система в администрация е участник, който поддържа поне
един регистър. Това е външна ИС за системата, предмет на договора.

2.1.10 Заявител на ВЕАУ
Администрация, инициирала вътрешна електронна административна услуга чрез ЕСОЕД.

2.1.11 ЕСОЕД
Единна среда за обмен на електронни документи (ЕСОЕД) е управляема среда за
стандартизиран обмен на документи, вписани в регистъра на информационните обекти, между
информационните системи в администрацията за нуждите на електронното управление.
Наредбата за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи
регламентира ЕСОЕД. Това е външна система за системата, предмет на договора.

2.2

Използване на приложение за визуализация и/или за редактиране

Списък на потребителските случаи към системата АИСКАО
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Диаграма 3: Използване на приложение за визуализация и/или за редактиране

2.2.1 ПС.01.01 Създаване на електронен документ
Изисквания, които удовлетворява:
Създаване на електронен документ (REQ-002)

2.2.2 ПС.01.02 Редактиране на електронен документ
Изисквания, които удовлетворява:
Редактиране на електронен документ (REQ-003)

2.2.3 ПС.01.03 Валидиране на електронен документ
Изисквания, които удовлетворява:
Валидиране на електронен документ (REQ-004)

2.2.4 ПС.01.04 Визуализиране на електронен документ
Изисквания, които удовлетворява:
Списък на потребителските случаи към системата АИСКАО
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Визуализиране на електронен документ (REQ-005)

2.2.5 ПС.01.05 Подписване на съдържание на електронен документ
Изисквания, които удовлетворява:
Подписване на съдържание на електронен документ (REQ-006)

2.3

Използване на публичното приложение за подаване на електронни документи

uc Използване на публичното приложение за подаване на електронни документи
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раздел на преписка и статуса
по заявена услуга

Достъпване до информация
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Диаграма 4: Използване на публичното приложение за подаване на електронни документи

2.3.1 ПС.02.01 Достъпване до информация относно предоставяните услуги
Изисквания, които удовлетворява:
Достъп до информация относно предоставяни услуги (REQ-023)

2.3.2 ПС.02.02 Изпращане на документ за заявяване на електронна услуга
Изисквания, които удовлетворява:
Подаване на заявление (REQ-021)

2.3.3 ПС.02.03 Достъпване на официалния раздел на преписка и статуса по заявена
услуга
Изисквания, които удовлетворява:
Списък на потребителските случаи към системата АИСКАО
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Достъп до официалния раздел на преписката на заявената услуга (REQ-019)

2.3.4 ПС.02.04 Изпращане на документ с допълнителна информация по заявена
електронна услуга
Изисквания, които удовлетворява:
Подаване на допълнителни документи към администрация (REQ-022)

2.3.5 ПС.02.05 Предоставяне на информация за статус и преписка на услуга
Изисквания, които удовлетворява:
Получаване на резултат от заявена услуга (REQ-020)

2.3.6 ПС.02.06 Предоставяне на списък с поддържани услуги
Изисквания, които удовлетворява:
Достъп до информация относно предоставяни услуги (REQ-023)

2.4

Използване на АИСКАО

Списък на потребителските случаи към системата АИСКАО
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uc Използване на АИСКАО
Регистрация на документи
+ Регис триране на документ в оф ициален документ регис тър
+ Коригиране на допус ната грешка при регис трация в ОДР
+ Регис триране на документ във вътрешен документен регис тър

Класификация на информационни обекти
+ Създаване на клас иф икационна с хема
+ Създаване на йерархия от раздели в клас иф икационна с хема
+ Клас иф ициране на обект в клас иф икационна с хема
+ Управление на дос тъпа на потребители до обекти с поред клас иф икацията им

Поддържане на преписка
+ Движение на документ в препис ка
+ Създаване на препис ка по иницииращ документ на ус луга или процедура
+ Клас иране на документ в оф ициален раздел на препис ка
+ Изваждане на документ от оф ициален раздел на препис ка
+ Клас иране на обект от вътрешен раздел на препис ка
+ Премахване на обект от вътрешен раздел на препис ка

Поддържане на номенклатури
+ Създаване и поддръжка на ведомс твените номенклатури

Получаване на електронни документи
+ Приемане на електронни документи на ф изичес ки нос ител
+ Приемане на електронни документи чрез единната с реда за обмен на документи
+ Приемане на електронни документи чрез електронна поща
+ Приемане на електронни документи чрез уеб базирано приложение
+ Приемане на заявление за предос тавяне на електронна админис тративна ус луга
+ Изготвяне и изпращане на документ Потвърждаване на получаването
+ Изготвяне и изпращане на документ Съобщение, че получаването не с е потвърждава

Действия в състава на процедури
+ Извършване на проверка за редовнос т
+ Обработката на получени документи, които не с а заявление по ус луга или иницииращ документ по процедура
+ Създаване на документи и начало на тяхната обработка
+ Отразяване на с тановище по документ при извършване на обработка в с ъс тава на ус луга или процедура
+ Издаване на електронни документи
+ Възлагане на задачи
+ Контрол по изпълнението на пряко възложени задачи

Работа с документи на хартиен носител
+ Съхранение на получените хартиени документи
+ Приемане на документи на хартиен нос ител
+ Издаване на документи на хартиен нос ител
+ Използване и пазене на печати

Диаграма 5: Използване на АИСКАО

Списък на потребителските случаи към системата АИСКАО
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2.4.1 Регистрация на документи
uc Регистрация на документи
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Служител

АИСКАО

(from
Участници)
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Участници)
Коригиране на допусната
грешка при регистрация в
ОДР

Диаграма 6: Регистрация на документи

2.4.1.1 ПС.03-1.01 Регистриране на документ в официален документ регистър
Изисквания, които удовлетворява:
Регистриране на документ в документен регистър (REQ-030)
2.4.1.2 ПС.03-1.02 Коригиране на допусната грешка при регистрация в ОДР
Изисквания, които удовлетворява:
Регистриране на документ в документен регистър (REQ-030)
2.4.1.3 ПС.03-1.03 Регистриране на документ във вътрешен документен регистър
Изисквания, които удовлетворява:
Регистриране на документ в документен регистър (REQ-030)

2.4.2 Класификация на информационни обекти

Списък на потребителските случаи към системата АИСКАО
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класификационна схема

Създаване на йерархия
от раздели в
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Диаграма 7: Класификация на информационни обекти

2.4.2.1 ПС.03-2.01 Създаване на класификационна схема
Изисквания, които удовлетворява:
Създаване на класификационна схема (REQ-057)
2.4.2.2 ПС.03-2.02 Създаване на йерархия от раздели в класификационна схема
Изисквания, които удовлетворява:
Създаване на йерархия от раздели в класификационна схема (REQ-058)
2.4.2.3 ПС.03-2.03 Класифициране на обект в класификационна схема
Изисквания, които удовлетворява:
Класифициране на обект в класификационна схема (REQ-060)
2.4.2.4

ПС.03-2.04 Управление на достъпа на потребители до обекти според
класификацията им
Изисквания, които удовлетворява:
Управление на достъпа на потребители до обекти според класификацията им (REQ-059)

2.4.3 Поддържане на преписка

Списък на потребителските случаи към системата АИСКАО
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uc Поддържане на преписка
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Диаграма 8: Поддържане на преписка

2.4.3.1

ПС.03-3.01 Създаване на преписка по иницииращ документ на услуга или
процедура
Изисквания, които удовлетворява:
Създаване на преписка (REQ-036)
2.4.3.2 ПС.03-3.02 Класиране на документ в официален раздел на преписка
Изисквания, които удовлетворява:
Движение на документи в раздели на преписка (REQ-037)
2.4.3.3 ПС.03-3.03 Изваждане на документ от официален раздел на преписка
Изисквания, които удовлетворява:
Движение на документи в раздели на преписка (REQ-037)
2.4.3.4 ПС.03-3.04 Класиране на обект от вътрешен раздел на преписка
Изисквания, които удовлетворява:
Движение на документи в раздели на преписка (REQ-037)
2.4.3.5 ПС.03-3.05 Премахване на обект от вътрешен раздел на преписка
Изисквания, които удовлетворява:
Списък на потребителските случаи към системата АИСКАО
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Движение на документи в раздели на преписка (REQ-037)

2.4.4 Поддържане на номенклатури
uc Поддържане на номенклатури
АИСКАО

Създаване и
поддръжка на
ведомствените
номенклатури
Служител
(from
Участници)

Диаграма 9: Поддържане на номенклатури

2.4.4.1 ПС.03-4.01 Създаване и поддръжка на ведомствените номенклатури
Изисквания, които удовлетворява:
Поддържане на ведомствена номенклатура на видовете документи (REQ-039)
Поддържане на ведомствена номенклатура на етапи от услуги или процедури (REQ-040)
Поддържане на ведомствена номенклатура на схемите за съхранение на документите (REQ042)
Поддържане на ведомствена номенклатура на услугите и процедурите (REQ-041)
Поддържане на номенклатура на резултати от етап (REQ-112)

2.4.5 Получаване на електронни документи

Списък на потребителските случаи към системата АИСКАО
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Диаграма 10: Получаване на електронни документи

2.4.5.1 ПС.03-5.01 Приемане на електронни документи на физически носител
Изисквания, които удовлетворява:
Приемане на заявление на физически носител (REQ-012)
2.4.5.2

ПС.03-5.02 Приемане на електронни документи чрез единната среда за обмен на
документи
Изисквания, които удовлетворява:
Приемане на заявление чрез ЕСОЕД (REQ-010)
2.4.5.3 ПС.03-5.03 Приемане на електронни документи чрез електронна поща
Изисквания, които удовлетворява:
Приемане на заявление по електронна поща (REQ-011)
2.4.5.4 ПС.03-5.04 Приемане на електронни документи чрез уеб базирано приложение
Изисквания, които удовлетворява:
Приемане на заявление чрез уеб базирано приложение (REQ-009)
2.4.5.5

ПС.03-5.05 Приемане на заявление
административна услуга
Изисквания, които удовлетворява:
Проверка на електронно заявление (REQ-029)

за

предоставяне

на

електронна

2.4.5.6 ПС.03-5.06 Изготвяне и изпращане на документ Потвърждаване на получаването
Изисквания, които удовлетворява:
Потвърждаване/Неповърждаване на заявлението (REQ-032)
Списък на потребителските случаи към системата АИСКАО
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2.4.5.7

ПС.03-5.07 Изготвяне и изпращане на документ Съобщение, че получаването не
се потвърждава
Изисквания, които удовлетворява:
Потвърждаване/Неповърждаване на заявлението (REQ-032)

2.4.6 Действия в състава на процедури
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Диаграма 11: Действия в състава на процедури

2.4.6.1 ПС.03-6.01 Извършване на проверка за редовност
Изисквания, които удовлетворява:
Списък на потребителските случаи към системата АИСКАО
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Проверка за редовност (REQ-126)
2.4.6.2

ПС.03-6.02 Обработката на получени документи, които не са заявление по услуга
или иницииращ документ по процедура
Изисквания, които удовлетворява:
Приемане на документ по услуга или процедура в процес на изпълнение (REQ-115)
Приемане на документ, който е в отговор на изпратен от администрацията документ (REQ-116)
Приемане на документ, свързан с услуга (REQ-044)
2.4.6.3 ПС.03-6.03 Създаване на документи и начало на тяхната обработка
Изисквания, които удовлетворява:
Създаване на документи и начало на тяхната обработка (REQ-117)
2.4.6.4

ПС.03-6.04 Отразяване на становище по документ при извършване на обработка
в състава на услуга или процедура
Изисквания, които удовлетворява:
Отразяване на становище (REQ-045)
2.4.6.5 ПС.03-6.05 Издаване на електронни документи
Изисквания, които удовлетворява:
Издаване на електронни документи (REQ-047)
Поддържане на възстановяващ файл (REQ-118)
2.4.6.6 ПС.03-6.06 Възлагане на задачи
Изисквания, които удовлетворява:
Възлагане на задачи (REQ-048)
Възлагане на задачи от упълномощено лице (REQ-119)
2.4.6.7 ПС.03-6.07 Контрол по изпълнението на пряко възложени задачи
Изисквания, които удовлетворява:
Генериране на справки, свързани с изпълнението на задачи (REQ-124)
Колективно обсъждане на задачи (REQ-123)
Контрол по изпълнението на пряко възложени задачи (REQ-049)
Приключване на задача (REQ-120)
Поддържане на списък от текущо изпълнявани задачи от подчинени (REQ-121)
Отбелязване на статус на задачи (REQ-122)

2.4.7 Работа с документи на хартиен носител

Списък на потребителските случаи към системата АИСКАО
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Диаграма 12: Работа с документи на хартиен носител

2.4.7.1 ПС.03-7.01 Съхранение на получените хартиени документи
Изисквания, които удовлетворява:
Съхранение на получените хартиени документи (REQ-052)
2.4.7.2 ПС.03-7.03 Приемане на документи на хартиен носител
Изисквания, които удовлетворява:
Приемане на документи на хартиен носител (REQ-051)
2.4.7.3 ПС.03-7.04 Издаване на документи на хартиен носител
Изисквания, които удовлетворява:
Разпечатване на електронен документ (REQ-109)
Издаване на документи на хартиен носител (REQ-053)
2.4.7.4 ПС.03-7.05 Използване и пазене на печати
Изисквания, които удовлетворява:
Използване и пазене на печати (REQ-054)
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Поддържане на ЕСОЕД
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Диаграма 13: Поддържане на ЕСОЕД

2.5.1 ПС.04.01 Заявяване на вътрешна административна услуга чрез ЕСОЕД
Изисквания, които удовлетворява:
Заявяване на вътрешна административна услуга чрез ЕСОЕД (REQ-061)

2.5.2 ПС.04.02 Изпращане на документ във връзка със заявена услуга чрез ЕСОЕД
Изисквания, които удовлетворява:
Изпращане на документ във връзка със заявена услуга чрез ЕСОЕД (REQ-062)

2.5.3 ПС.04.03 Изпращане на документ към ЕСОЕД
Изисквания, които удовлетворява:
Заявяване на вътрешна административна услуга чрез ЕСОЕД (REQ-061)
Изпращане на документ във връзка със заявена услуга чрез ЕСОЕД (REQ-062)

2.5.4 ПС.04.04 Обработване на ЕСОЕД-съобщение
Изисквания, които удовлетворява:
Получаване на документ във връзка със заявена ВЕАУ (REQ-111)
Получаване на заявление за ВЕАУ (REQ-110)
Списък на потребителските случаи към системата АИСКАО
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2.5.5 ПС.04.05 Получаване на документ от ЕСОЕД
Изисквания, които удовлетворява:
Получаване на документ във връзка със заявена ВЕАУ (REQ-111)
Получаване на заявление за ВЕАУ (REQ-110)

2.6

Интегриране с бек офис системи
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Диаграма 14: Интегриране с бек офис системи

2.6.1 ПС.05.01 Изготвяне на структуриран документ от получена информация от бек
офис система
Изисквания, които удовлетворява:
Изпращане на заявка за предоставяне на информация в структуриран вид (REQ-063)

2.6.2 ПС.05.02 Изпращане на заявка за предоставяне на информация в структуриран
вид
Изисквания, които удовлетворява:
Изпращане на заявка за предоставяне на информация в структуриран вид (REQ-063)

2.6.3 ПС.05.03 Обработка на получена структурирана заявка за предоставяне на
информация
Изисквания, които удовлетворява:
Получаване на структуриран отговор на заявка за информация (REQ-064)
Списък на потребителските случаи към системата АИСКАО
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2.6.4 ПС.05.04 Получаване на структуриран отговор на заявка за информация
Изисквания, които удовлетворява:
Получаване на структуриран отговор на заявка за информация (REQ-064)

2.7

Администриране на системата
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Диаграма 15: Администриране на системата

2.7.1 ПС.06.01 Създаване на потребител
Изисквания, които удовлетворява:
Списък на потребителските случаи към системата АИСКАО
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Създаване на потребител (REQ-065)

2.7.2 ПС.06.02 Даване на права на потребител
Изисквания, които удовлетворява:
Даване на права на потребител (REQ-066)

2.7.3 ПС.06.03 Деактивиране на потребител
Изисквания, които удовлетворява:
Деактивиране на потребител (REQ-067)

2.7.4 ПС.06.04 Отбелязване на потребител като заместващ за период от време
Изисквания, които удовлетворява:
Отбелязване на потребител като заместващ за период от време (REQ-068)

2.7.5 ПС.06.05 Задаване на стойности на системни параметри на системата
Изисквания, които удовлетворява:
Задаване на стойности на системни параметри на системата (REQ-069)

2.7.6 ПС.06.06 Конфигуриране на данни
специализирани ИС

за комуникация

с

адаптори

на

Изисквания, които удовлетворява:
Конфигуриране на данни за интеграция с други системи (REQ-071)

2.7.7 ПС.06.07 Управление на журнала от действия в системата
Изисквания, които удовлетворява:
Управление на журнала от действия в системата (REQ-070)
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