Приложение № 1
Минимални технически характеристики на дейност „Разработване на електронен
публичен регистър на електронни декларации за обстоятелства, свързани с
предотвратяване и установяване конфликт на интереси и имуществени декларации”
I. Модул „Формуляр на декларация“
I.I. Общо описание
Модул „Формуляр на декларация“ (наричан за краткост „Декларация“) представлява
приложение във вид на файл, което съдържа шаблон за попълване на данни в
предварително зададени полета. Декларацията следва да бъде изработена във файлов
формат, за чието визуализиране и попълване е достатъчно използването на свободен за
изтегляне и безплатен софтуер, който да не е обвързан с определена операционна система
и да не изисква значителни хардуерни ресурси (например PDF или другподобен файлов
формат). Цветовата схема на декларацията и разположението на графичните елементи в
нея отговарят на избраните от Възложителя при планирането на дизайна.Декларацията
следва да предвижда възможност деклараторът да избира чрез лента с активни бутони
измежду няколко варианта1 за попълване. Вариантите се отличават помежду си по
активните и забранени за попълване полета.
Формулярът на декларацията трябва да бъде условно разделен на отделни секции с
оглед генериране на кодове (QRкод, баркод или подобни) с подходящ размер, съдържащи
информацията, попълнена във всяка секция. След успешно валидиране следва да се
генерират съответенна секциите брой кодове. Кодовете трябва да бъдат четими
единствено от Модул „Регистрация на документи, въвеждане на данни и проверка на
декларации” на ИВСС и да бъдат подредени подходящо за лесното им сканиране от
оператор с оптичен четец.
Разпечатването на попълнените данни на хартиен носител следва да бъде възможно
единствено след валидиране на попълнените данни, чрез активиране на бутона „Печат”.
Един от начините за постъпване на декларацията в ИВССе в електронен вид неподписана и едновременно с това разпечатана на хартиен носител, подписан от
декларатора.Другият начин е чрез изпращане в електронен вид на попълнения формуляр
(прикачен в електронно писмо или в създаден потребителски профил на страницата на
ИВСС), подписан с квалифициран електронен подпис по см. на чл. 16 от Закона за
електронния документ и електронен подпис.Заудостоверяване при първия посочен
вариант за подаване, на обстоятелството, че след разпечатване на хартиения екземпляр
няма направени корекции в електронния, модулът следва да предвиди нанасянето на
уникален идентификатор, съдържащ цифри, буквии символи на всяка страница от
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Декларацията за имущество и интереси на съдии, прокурори и следователи се подава в следните случаи:
при встъпване в длъжност;
ежегодна;
при освобождаване от длъжност;
в едномесечен срок от изтичане на 1 година от подаването на декларацията за освобождаване от
длъжност;
за промяна в обстоятелствата, свързани с конфликта на интереси;
по сигнал.
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документа (идентични за електронния и хартиения вариант), който идентификатор да се
изменя освен при промяна в декларираните обстоятелства, така и при всяко ново
разпечатване. Декларацията следва да дава възможност за проверка за автентичността на
идентификатора чрез включването му в кода (QR код, баркод или аналогичен), съдържащ
попълнените в шаблона данни.
При втория посочен начин на подаване, при въвеждане на попълнената и валидирана
декларация в Модула „Регистрация на документи, въвеждане на данни и проверка на
декларации” следва да се предвиди задължителна проверка за автентичността на
попълнения и подписан шаблон.
I.II. Примерно описание на елементите
Декларацията следва да съдържа следните елементи:
- задължителни полета за попълване с предварително дефинирани формати;
- служебни (забранени за декларатора) полета за попълване;
- чекбокс полета;
- радио бутони;
- активни бутони с функции, като добавяне и премахване на редове в шаблона,
проверка на въведени данни и други;
- лента с активни бутони;
- падащи менюта;
- многоредови текстови полета, разширяващи се при въвеждане на текст и
автоматично мащабиращи се при печат;
- изскачащисъобщения с насочваща инфомация за изискуеми, но непопълнени данни
и/или погрешно въведени данни;
- предоставени от възложителя графични елементи(лого на организацията и
подобни);
- наименования на полетата и подсказващи съобщения;
- разграничаване на отделни секции от декларацията, за които да може да бъде
генериран отделенQR код, баркод или подобен;
- отделните QR код, баркодове и др. да са идентифицирани с етикет/номер към коя
група обстоятелства се отнасят, както и да следват подредбата на обстоятелствата в
документа.
I.III. Примерни минимални функционални изисквания
Декларацията следва да поддържа следните функционалности:
- автоматично пренасяне на идентификационни данни за декларатора – име, ЕГН и
дата в края на всяка страница от декларацията, както и в края на документа;
- да позволява попълнените в предходни полета данни да се мултиплицират в други
полета от зададения шаблон при избор от декларатора (например постоянен и настоящ
адрес);
- да позволява добавяне и премахване на редове при деклариране на зададени в
шаблона обстоятелства;
- да позволява при преминаване на курсора върху поле за попълване да се извежда
помощна информация (указания);
- да генерира уникален идентификатор, съдържащ букви, цифри и символи, който се
отразява на всяка страница при разпечатване, и се променя след всяка промяна на
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попълнените данни, както и при всяко ново разпечатване;идентификаторът следва да се
съдържа и в кода/кодовете на декларацията;
- да позволява подписване на файла с електронен подпис (КЕП);
- да генерира файл в xml формат с предварително зададена структура съдържащ
данните от декларацията;
- да позволява проверка за валидност при попълване на полета, свързани с
идентификацията и връзката с декларатора (напр. име, ЕГН, адрес, електронна поща);
- заключване на полетата при валидиране (приключване, контрол и печат);
- да позволява печат единствено след валидиране на документа;
- генериране на данните от декларацията в машинно четим код (QR код, баркод или
подобен);
- да осигурява надеждна защита срещу опити за неоторизирана промяна на шаблона
и програмния код на файла, както и възможност за проверка на автентичността му(на
използвания шаблон);
- заключване и активиране на различни полета в зависимост от избрания вариант
декларация;
- изчистване на попълнените данни в цялата декларация при натискане на
предварително дефиниран бутон;
- печат на попълнените данни при натискане на предварително дефиниран бутон,
ставащ активен единствено след валидацията на документа;
- печат на документа във формат на страниците А4, при спазване на стандартните
отстояния за отпечатване.
Други изисквания по отношение на модула:
Да се осигури графичен инструмент за редактиране на модула, който осигурява
минимум следното:
- добавяне, премахване и редактиране на полета;
- редактиране на връзките между полета;
- активиране и деактивиране на полета;
- добавяне, премахване и редактиране на бутони(вкл. радио-бутони) и чекбоксове;
- добавяне, премахване и редактиране на редове;
- добавяне, премахване и редактиране на допълнителни атрибути, като вид, размер,
изглед на шрифт, брой символи в поле и други;
- добавяне, премахване и редактиране на напомнителни съобщения и надписи;
- добавяне, премахване и редактиране на контроли.
Примерно посочване на обстоятелствата, които ще се отразяват в декларацията се
съдържа в Приложение № 1.1 към настоящите минимални техническихарактеристики.
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II. Модул „Регистрация на документи, въвеждане на данни и проверка на
декларации”
II.I. Общо описание на модула:
Модул „Регистрация на документи, въвеждане на данни и проверка на декларации“
(МРДВДПД) позволява на първо място деловодната обработка на постъпилите в ИВСС
декларации за имущество и интереси на съдии, прокурори и следователи, както и
постъпилите сигнали и искания от други органи, въз основа на които се инициира също
проверка за съответствие на декларираното имущество. МРДВДПД дава възможност
въвеждането на данните от подадените на хартиен носител декларации да се осъществи
чрез сканиране на машинно-четимия код (QR код, баркод или подобен), генериран при
разпечатването на декларацията от модул „Формуляр на декларацията“. Модулът
позволява и автоматизираната деловодна обработка (даване на регистрационен индекс и
изпращането му на подателя чрез e-mail/sms) и въвеждане на данни от постъпили он-лайн
чрез интерфейса на модул „WEB“ декларации и сигнали, касаещи имуществото на съдии,
прокурори и следователи.
Следваща основна функция на МРДВДПД е генерирането на автоматизирани заявки
за предоставяне на данни до автоматизираните информационните системи (АИС) на
държавни и общински органи и други институции, които да бъдат подадени чрез
изпращането им на FTP сървър или чрез изполване на web service (уеб услуги). След
получаването на справките в предварително определени формат и структура, получените
данни следвада се заредят автоматично в базата данни на модула, като освен това следва
да е осигурена възможност и за ръчното им въвеждане от служител.
МРДВДПД следва да осигури екран (подходящ графичен интерфейс) за частично
автоматизирана (с участието на оператор) съпоставка на данните от въведените
декларации/сигнали за имущество и интереси с информацията, постъпила от държавни и
местни органи и други институции. Свързани с тази функция на модула са и възможност
за задаване, въвеждане и управление на шаблони (templates) на доклад за
съответствие/респ. несъотствествие на декларираното, възможност за въвеждане и
управление на бланки и образци за кореспонденция с физически лица, държавни и местни
органи и други институции.
Изисква се модулът да има възможности за създаване и управление на досиета,
периодично архивиране на преписки, изготвяне на справки, както и други инструменти,
подробно описани по-долу (календар, административен панел и др.).
II.II. МВДПДосигурява следните основни дейности:
- деловодна обработка на декаларации и сигнали за имущество и интереси;
- въвеждане на данните от постъпилите на място или по електронен път декларации
за имущество и интереси на съдии, прокурори и следователи;
- генериране на заявки за данни до държавни и общински органи и други
институции;
- въвеждане (автоматизирано и ръчно) на получените данни относно декларираните
обстоятелства от държавните и общински органи и други институции;
- съпоставяне (верифициране) на данните от въведените декларации за имущество и
интереси с информацията, постъпила от държавни и местни органи и други институции
(частично автоматизирано);
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- съставяне на доклади за съответствие, респ. за несъответсвие; възможност за
въвеждане на бланки и образци за кореспонденция с декларатора, респ. с държавните и
местни органи и други институции;
- организиране и съхраняване (архивиране) на досиета за извършените проверки;
- генериране на справки за задължените лица, неподали в срок декларация за
имущество и интереси, както и справки във връзка със самите проверки (напр. поименна
справка по декларатор; справка за подадени/неподадени декларации за определен период;
справка за проверки, приключили с резултат „несъответствие“ и др.);
- календар (органайзер);
- администриране на модула.
II.II.I. Деловодна обработка на декларации и сигнали за имущество и интереси
1.1.) Регистриране на входящидокументи- по вид на документа, избор на регистров
индекс като част от регистровия идентификатор, начин на получаване, час на получаване,
данни за кореспондента, данни за изходящ номер и дата на кореспондента, брой
екземпляри, анотация на документа (кратка и разширена), адресат, сканиране на
документи и обвързване на сканираното изображение с регистрацията на документа,
автоматизирано отбелязване на часа на регистриране и регистратора;
1.2.) Регистриране на вътрешни (собствени) документи – по вид на документа, избор
на регистров индекс, адресат, данни за изготвил и съгласувал документа, анотация (кратка
и разширена), сканиране на документ и обвързване на сканирано изображение;
1.3.) Възлагане на задачи и отразяване на резолюциявърху входящи и
собственидокументи - данни за разпоредил резолюцията/възложил задачата, данни за
изпълнител/и, съдържание на резолюцията/възложената задача и поставяне на срок,
контрол по изпълнението. Насочване на задачи към групи потребители и индивидуалното
им отчитане (от потребителите);
1.4.) Регистриране на изходящидокументи - вид на документа, избор на регистров
индекс като част от регистровия идентификатор, адресат(и), анотация на документа,
данни за изготвил документа, съгласувал/и, данни за подписал/и документа, брой
екземпляри, начин на експедиция на документа, автоматизирано отбелязване на часа на
регистриране;
1.5.) Регистриране навходящ, собствен или изходящ документ по съществуваща
преписка, с преход от година в година;
1.6.) Приключване и архивиране на преписки;
1.7.) Извършване насправки - за ден или за произволно определен период от време
(месец, седмица, от – до определена дата и др.), по един или произволна комбинация от
минимум следните критерии:
- за регистрираните входящи документи;
- за регистрираните изходящи документи;
- за регистрираните собствени документи;
- за всички регистрирани документи;
- по номер на преписка и движението на документите по преписката;
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-

по кореспондент;
по вид документ и действие;
по текст, в т.ч. пълнотекстово търсене в сканираните изображения;
по възложени задачи/поставени резолюции;
по изпълнител;
по номенклатури;
по ЕГН;
по резултат от проверка;
по органи на съдебната власт;
имена на магистрати;
по разпределение;
по статус на възложени задачи;
по брой екземпляри на документ;
по история на промените;
по информация за архивиране.

2. Функционални изисквания към Модула
2.1.) Минимални функционални изисквания към Модула
2.2.1.) Модулътда може да поддържа в една база данни документите на 2 и повече
независими регистратури и деловодства. Потребителите на една регистратура и/или
деловодство да нямат свободен достъп до документите, делата, преписките и задачите на
останалите регистратури и деловодства, но при нужда такъв достъп да може да се
конфигурира от администратор на системата. Ръководният състав да може да вижда
информацията на всички подчинени звена. Модулът да позволява автоматизирано
регистриране на документите, изпратени от други регистратури и постъпили онлайн през
Модул „WEB“, като изпраща email/sms,съдържащ информация за получeн
регистрационен индекс;
2.1.2.) Да поддържа различни, предварително дефинирани потребителски профили
иразлични нива на достъп на потребителите. Всеки потребител да има определени права
на достъп (до документи, преписки, задачи, резолюции и т.н.). Ръководителите на
структурни единици в администрацията да имат и право на достъп (проверка) до
документите и действията на всички свои подчинени, а ръководният състав да има достъп
до потребителите на всички структурни единици (до документи, преписки, задачи,
резолюции и т.н.);
2.1.3.) Да регистрира, обработва и съхранява данни за/от всички видове документи,
включително хартиени документи, сканирани документи, неподписани електронни
документи, електронни документи, които са подписани с електронен подпис и др., както и
да отразява действия свързани с тях, като възлагане на задачи, отразяване на резолюции и
др., свързани с дейността на Възложителя;
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2.1.4.) Да предоставя възможност за използване на тематичен класификатор за
индексиране на документите, който се актуализира текущо;
2.1.5.) Да притежава инструментариум за автоматизирано създаване на дневници,
описи, протоколи и др.;
2.1.6.) Системата да може да създава, поддържа и приключва преписки с документи,
както и да създава, поддържа и приключва дела с документи;
2.1.7.) Автоматично да визуализира часа на регистриране на документа, възлагане
на задачи, отразяване на резолюции и изпълнението им;
2.1.8.) Да позволява сканиране на документи, изтегляне на текста с възможност за
пълнотекстово търсене. Сканираното изображение да е обвързано с регистрирания
документ;
2.1.9.) Да осигурява възможност към регистриран документ за прикачване на нови
сканирани изображения, файлове в различни формати, в. т. число и електронно подписани
с предоставяне на информация за това, кой е подписал документа и проверка на
валидността на електронния подпис;
2.1.10.) Да
позволява
автоматизирано
регистриране
на
документите,
получени/изпратени чрез Модул „WEB“, като изпраща email/sms с данни за входящ номер
(регистрационен индекс);
2.1.11.) Да притежава средства за еднократно съхраняване и многократно използване
на данни (имена, адреси и други такива) за кореспондентите на ИВСС;
2.1.12.) Да може да получава, регистрира и изпраща електронни документи,
включително и подписани с квалифициран електронен подпис - през електронната поща и
според изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис;
2.1.13.) Да може да регистрира под един и същи номер документ, изпратен/получен
през електронната поща чрез няколко електронни съобщения в резултат на лимитиран
обем на съобщенията. Да позволява отделна регистрация, в случаите когато с едно
електронно съобщение са изпратени/получени няколко документа;
2.1.14.) Да позволява изпращане на няколко документа по електронна поща чрез
обединяване в едно електронно съобщение. При документи, превишаващи лимитирания
обем, Модулът да осигури възможност за изпращането им чрез няколко електронни
съобщения;
2.1.15.) Да осигурява създаване, добавяне и премахване на работни (проекти) и
официални (подписани) документи по предварително определени потребителски образци
(шаблони - templates).Да поддържа възможности за обработка на работните документи –
промяна на съдържанието, регистриране, актуализация, предаване, съгласуване,
валидиране, опростено регистриране като официални. Да допуска добавяне и премахване
на шаблони;
2.1.16.) Да позволява проследяване на пътя на всеки работен документ от
създаването до регистрирането му в официален документ или решението за
унищожаването му, като предоставя информация за всички операции, свързани с него;
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2.1.17.) Да поддържа процедури за обработка на различни видове документи –
движение по предварително зададени маршрути, като се дефинират етапи и задачи за
управление на административния процес от генерирането му до завършването му;
2.1.18.) Да предоставя средства за управление движението (направление за
изпращане) на видовете документи до определени потребители или по избрани маршрути
за движение на тези документи, както и да поддържа история за движението и
насочването им;
2.1.19.) Да осигурява възможност всеки потребител да получава и да препраща или
пренасочва документи и едновременно да възлага задачи по тези документи, според
правата му за достъп;
2.1.20.) Да може да изпълнява групови операции върху документи: групово
предаване, уведомления за насочени документи, възложени задачи, резолюции, групово
снемане от отчет на задачи, групово класиране в преписка, групово архивиране;
2.1.21.) Да позволява потребителите, спрямо предоставените им права за достъп да
изпращат, получават, препращат и пренасочват (индивидуално и групово) документи;
2.1.22.) Да има вътрешна съобщителна услуга за изпращане и получаване на
съобщения, да сигнализира на изпълнителите за поставени резолюции, възложени задачи,
наближаващи крайни срокове и за неизпълнени задачи;
2.1.23.) Да има заложен механизъм за оторизиране на лица, при отсъствие на даден
служител, адресираните към него съобщения да се пренасочват към друг служител, който
го замества;
2.1.24.) Да осигури автоматично отпечатване на пощенски плик;
2.1.25.) Да притежава инструментариум за автоматизирано създаване на различни
типове справки по зададени повече от един критерии за търсене и анализ на
поддържаните данни;
2.1.26.) Да може да извършва справки по произволни съчетания от всички
характеристики, задачи, кореспонденти, включително пълнотекстово търсене в
описанието на документите и в сканираните им изображения, както и да изготвя
статистически таблици и отчети. При всички видове статистики и списъци трябва да се
дава възможност за задаване на период от време (с цел извършването на сравнителен
анализ с предходни аналогични периоди). Всички справки и статистики да се
визуализират с възможност за отпечатване или изход във файл в различни формати;
2.1.27.) Да предоставя средства за архивиране на документи и преписки (според
изискванията на Закона за Националния архивен фонд). Да поддържа и осигурява
съхранението на приетите и създадени документи за срок от 20 (двадесет) години по
начин, позволяващ възпроизвеждането им без загуба на данни;
2.1.28.) Да включва механизъм за контрол върху въвежданите от потребителите
данни за възникнали в процеса на работа грешки (вкл. нерегламентирани промени и
проблеми в модела на данните или зареждането им) и за оказване на помощ на
потребителя;
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2.1.29.) Всеки документ, включително и проектите, подлежащи на съгласувателна
процедура, да притежават персонален идентификатор, чрез който може да се определи
моментното им местонахождение;
2.1.30.) Да предоставя информация за поставени резолюции, възложени задачи,
наближаващи крайни срокове, неизпълнените и изпълнените задачи, като има възможност
за контрол върху изпълнението на възложените задачи;
2.1.31.) Да предоставя възможност за индексиране на документи по органи на
съдебната власт, имена и ЕГН, като също така при въвеждане резулати от проверки
позволява по подходящ начин да се добавят имената на командировани съдии, прокурори
и следователи, които също се индексират в Модула и позволяват последващо търсене и
обработка;
2.1.32.) Да може да генерира списъци с имена и ЕГН на прокурори, съдии и
следователи в органите на съдебната власт;
2.1.33.) Да предоставя възможности за импорт на структурирани статистически
отчети и данни, както и промяна в структурата на отчетни форми. Да има възможностиза
изчисляване (например намиране средна стойност) по различни предварително
дефинирани в шаблон или по друг начин показатели.Генериране на отчети;
2.1.34.) Да поддържа възможност за персонален календар (органайзер);
2.1.35.) Да има форма за съобщаване на технически проблеми с автоматично
насочване;
2.1.36.) Да предоставя интерфейс за създаване, управление и изтриване на анкети,
както и визуализиране на резултатите от тях;
2.1.37.) Да има форма за заявки на консумативи (шаблон за попълване с възможност
за корекции) с автоматично насочване, да поддържа и следи срокове;
2.1.38.) Да има механизъм за искане, отпускане и отчитане на консумативи;
2.1.39.) Да генерира информация за годишен отчетен доклад на ИВСС;
2.1.40.) Да поддържа справки за препоръки, резюме в акта за преобладаващи
проблеми, положителни практики и т.н.;
2.1.41.) Да поддържа справки по информация от календарите на служителите и по
вътрешен документооборот от и към служител (срокове и други);
2.1.42.) Да поддържа справки по зададени критерии за нуждите на атестирането на
служители;
2.1.43.) Да поддържа архивиране на документи, преписки, досиета и други, като
включва параметриот тип - том, страница, партида и други;
2.1.44.) Да поддържа разархивиране при необходимост, като пази ексземпляр на
документа от момента преди той да бъде възстановен от архив (разархивиран);
2.1.45.) Да поддържа разпределение на документи на случаен принцип удостоверявано селектронен подпис и разпечатване на протокол;Да има гъвкав механизъм
за определяне на длъжности, екипи и критерии за разпределениена различни видове
документи;
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2.1.46.) Да поддържакалендар на сключените договори, в който се управляват
процеси по регистриране, следене за срок на действие и архивиране на договори.

2.2.) Други функционални изисквания към Модула
2.2.1.) Функциите за обработка, съхранение и достъп до документите и работния
поток да се изпълняват само от регистрирани потребители, съгласно техния профил;
2.2.2.) Потребителите да се обособяват в отделни групи, като те се създават и
заличават, спрямо вътрешната организация на Възложителя, от администратор със
съответните права. Специфичните права за достъп на всеки потребител в системата да
могат да се дефинират ръчно и автоматично;
2.2.3.) Един потребител да може да бъде включван в повече от една група. Модулът
да позволява съчетаване на индивидуални и групови потребителски права за достъп;
2.2.4.) Да има възможност за създаване и контрол на дейността на външни за
организацията потребители (гости), които да могат да извършват предварително
регламентирани справки в системата;
2.2.5.) Да има възможност за автоматично прекратяване сесията на потребител,
който не е активен за определен период от време - задаван при администрирането на
Модула. Да заключва потребителски акаунт при предварително зададен брой неуспешни
опити за влизане в Модула;
2.2.6.) Избягване на възможността повече от едно лице да обработва един и същи
документ в един и същи момент чрез заключване на записи, с възможност за отключване
при отсъствие на активност, като бъде извършена настройка на времето за неактивност;
2.2.7.) Да обработва различни типове документи - писма, решения, заповеди,
протоколи и др. както и/или входящи, изходящи, вътрешни, външни, хартиени,
електронни и т.н. според спецификата на създаваните документи при Възложителя;
2.2.8.) Да поддържа автоматичен лог - запис на всички видове действия, направени в
системата. Минималната информация трябва да бъде: дата, час, потребител, действие възлагане на задачи, отразяване на резолюции, прикачване към преписка или друг водещ
документ, приключване, архивиране и т.н.;
2.2.9.) Да предоставя възможност за самостоятелен отчет и контролиране на
движението на всеки екземпляр на документа - предаване на служители (включително
история на движението), възлагани задачи, включване към дело или преписка, архивиране
и унищожаване;
2.2.10.) Да има възможност за подпомагане на провеждането на безхартиени
заседания и др. чрез уведомяване на участниците за подготовката и провеждането на
заседанията, изпращане на дневния ред и др.;
2.2.11.) Да позволява актуализация на документи, задачи и резолюции от
потребители със съответни права;
2.2.12.) Да позволява регистрация на повече от един входящ/изходящ документ
и/или действие по дадена преписка в рамките на един ден;
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2.2.13.) Да позволява многократно възлагане на задачи и отразяване на повече от
една резолюции;
2.2.14.) Да отразява движението на втори и следващи екземпляри на регистрирания
документ;
2.2.15.) Възможност за отпечатване и/или запис на генерираните справки в различни
формати, включително редактируем такъв;
2.2.16.) Възможност за отбелязване на начина на получаване/експедиция на всеки
екземпляр на регистрирания документ – лично, с куриер, по поща и т.н.;
2.2.17.) Възможност за създаване, редактиране и управление на регистри, като
шаблони (templates), съдържащи различни извадки от постъпващата и налична в Модула
информация;
2.2.18.) Възможност за извличане на различни видове справки от наличните в
Модула регистри;
2.2.19.) Да позволява изпълнението назадачи (заявки за публикуване и
други)позададена датаот календара на Модул „МРДВДПД“към Модул „WEB”;
2.2.20.) Да поддържа възможност за задаване на различен сроков контрол за
различните видове документи в Модула;
2.2.21.) Да поддържа разнообразни справки по сроков контрол на документите и
задачите в Модула;
2.2.22.) Да поддържа „времева линия“ на работните процеси, която в графичен вид
(например флагче с цвят върху времевата линия на процес) да изобразява етапа, на който
се намира избран документ в цикъла на работния процес;
2.2.23.) Да поддържа плащания чрез ПОС терминални устройства инсталирани в
ИВСС, които да се следят и отчитат през Модула.

II.III. Въвеждане на данните от постъпилите на място или по електронен път
декларации за имущество и интереси на съдии, прокурори и следователи
МВДПД следва да осигури подходящи интерфейси за въвеждане на данните от
декларациите за имущество и интереси на съдии, прокурори и следователи, според начина
на постъпването им. Декларациите постъпват по следните начини:
- на ръка или по пощата на подписан хартиен и неподписан с електронен подпис
електронен носител;
- чрез електронна поща, посредством прикачен файл, подписан с валиден
квалифициран електронен подпис;
- чрез общодостъпна за попълване онлайн форма, след идентификация с валиден
електронен подпис;
- чрез онлайн форма за попълване, достъпна от предварително създаден
потребителски профил, след идентификация с валиден електронен подпис;
- чрез предварително създаден потребителски профил, позволяващ прикачване на
подписан с валиден електронен подпис файл.
Начините на въвеждане на данните са:
- сканиране на баркод от подписан хартиен екземпляр;
- импортиране на данни от експортиран от декларацията XML файл;
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- импортиране на данни от прикачен от профила на потребител файл подписан с
валиден електронен подпис;
- автоматично попълване в системата на подадените онлайн данни от потребители
идентифицирани посредством валиден квалифициран електронен подпис.
Декларациите, получени в регистратура или по пощата се завеждат в Модула от
оператор, който с помощта на баркод скенер въвежда съдържанието им. Съдържанието на
декларацията може да бъде въведено също и чрез импортиране на файла, подаден на
електронен носител, както и чрез ръчновъвеждане на данните. При успешно въведен в
системата документ, операторът следва да има възможност за печат на етикет – съдържащ
информация за номер (регистрационен индекс), дата, институция, оператор и други в два
екземплярас помощта на етикетен баркод принтер или при възникнала необходимост на
стандартен принтер.
Когато е наличен прикачен в профила на потребител, подписан с валиден електронен
подпис (КЕП) файл/декларация, оператор го въвежда в Модула, като едновременно с това
на email адреса на подателя се подава автоматично информация за направената
регистрация.
Документите постъпили чрез интерфейса на Модул „WEB“ следва да получат
регистрационен индекс автоматично. За целта МРДВДПД следва при получаване на
подадената декларация автоматизирано ив реално време да регистрира документа и да му
даде регистрационен индекс, след което да изпрати електронно писмо до пощата на
подателя, съдържащо информацията за регистрираната декларация/документ. Също така,
МРДВДПД следва да осигури възможност на регистрирани потребители, подаващи
декларации/документи, да разпечатат,както от екран, така и от профила си,
регистрационениндекс отразен в нарочно поле в самия профил.
II.IV. Генериране на заявки за данни до държавни и общински органи и други
институции
Заявките се генерират от Модула, като те може да включват искане на информация
за едно или повече лица, за състояние към определена дата или период от време.
Генерирането на заявките се извършва по следните начини:
- автоматизирано – към автоматизирани информационни системи (АИС),
предоставящи услуги, посредством web service.Услугата следва да работи на база
предварително зададени срокове, които да могат да се променят.При посочения начин на
генериране на заявка,Модулът трябва да осигури възможност за следене и извеждане на
съобщения при проблеми в комуникацията;
- по заявка от оператор:
 към информационни системи, предоставящи web service;
 да запише/експортира генерираната заявка във файл с определена структура и
формат;
И при двата случая на генериране на заявки, МРДВДПД следва да записвавъв файл
(log)историяна комуникацията. Модулът следва да позволява при генериране на заявка от
оператор, да се извършва проверка дали посочените в заявката име и ЕГН на лица са
измежду тези, разпределени за работа на съответния оператор.
В случаите на генериране на заявки, които ще се изпращат на електронен носител
или на файлов сървър следва да има осигурен механизъм за тяхното подписване с
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квалифициран електронен подпис от оператор или електронен подпис, вграден в Модула в
зависимост от предварително зададени настройки.
При изграждане на МРДВДПД, изпълнителят следва да уговори със съдействие от
възложителя форматите на заявки до държавните и общински органи и други институции.
II.V. Въвеждане (автоматизирано и ръчно) на получените данни относно
декларираните обстоятелства от държавните и общински органи и други институции
Въвеждане на данните относно декларираните обстоятелства: Данните постъпват
след заявка на ИВСС от държавните и общински органи и други институции. Източниците
за съпоставка на подадената информация са електронните бази данни и други
информационни масиви, поддържани от държавните и общински органи, органите на
съдебната власт и други институции, пред които декларираните факти подлежат на
вписване, обявяване или удостоверяване (БНБ, МП, МФ, МВР, МРРБ, МЗХ, МТИТС,
НАП, Централен депозитар, АвП, АГКК, ПОД, банки и други).
Начините за постъпване на данните за съпоставка са:
- автоматизирано по електронен път – изпращане на заявка и получаване на отговор
посредством използване на web service (например Regix -за връзка с централните системи
на електронното правителство на РБългарияи други);
- по електронен път от файлов сървър или външен носител – след получаване
данните се импортират в системата от оператор;
- на хартиен носител – данните се въвеждат ръчно от оператор.
В по-голямата част от случаите се предвижда данните да постъпват по изградени
между ИВСС и отделните ведомства защитени канали(VPN) за пренос на информация.
Изграждането на свързаността се осъществява от изпълнителя.
Примерни формати на постъпващите автоматизирано, по електронен път и на
електронен носител данни могат да бъдат: ODF, Excel, PDF, HTML, TXT, XML, CSV и
подобни.
II.VI. Съпоставяне (верифициране) на данните от въведените декларации за
имущество и интереси с информацията, постъпила от държавни и местни органи и
други институции (частично автоматизирано)
Постъпващата информация от декларациите подлежи на проверка, чрез
съпоставянето й с данни, получени от различни институции и организации.
Модулът следва да осигурява подходяща среда за сравнение и обработка на
данните.Съпоставката се извършва автоматично за данните, за които това е възможно. В
останалите случаи се извършва от оператор.
Модулът следва да осигури възможност за въвеждане и на допълнителна
информация, с оглед особеностите на проверката – при установяване на несъответствие
при основната проверка, ще се пристъпва към допълнителна, задълбочена проверка.
Необходимо е Модулът да предоставя възможност за търсене на информация и по
забележки,въведени от оператор (служител).
Други функционалности:
- веднага след получаването им, всички данни да са достъпни за сравнение от
оператор и да могат да бъдат визуализирани по подходящ начин;
- сравнението на данните от всяка една декларация следва да се осигури
автоматизирано за структурираните данни и от оператор в останалите случаи;
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- при автоматизираното сравнение трябва да е предвидено показване на резултат и да
е налична възможност за вписване на бележки по всяка от сравняваните позиции;
- при сравнение на неструктурирани данни, резултатът от сравнението следва да се
избира ръчно измежду посочени възможни резултати, както и да е налична възможност за
вписване на бележки по всяка от сравняваните позиции;
- след посочване от оператора на окочателния резултат от проверката на
декларацията, тя да се заключва за последващи действия, като при нужда да може да се
отключи от администратор след попълване на причини за това, които причини да остават
в историята на действията по документа;
- номерът на декларацията, деклараторът и данни за резултата от проверката да се
генерират в доклад по предварително зададен шаблон, годен за печат във формат А4;
- в хода на проверките на разпределените им декларации, операторите да имат
достъп до подадените данни на магистрати за предходни години независимо дали
операторът тогава е проверявал съответния съдия, прокурор или следовател (ако през 2016
г. оператор 1 проверява декларацията на съдия X, а през 2017 г. проверяващ е оператор 2,
то последният следва да има достъп до досието на съдия X за всички предходни години).
II.VII. Съставяне на доклади за съответствие, респ. за несъответсвие;
възможност за въвеждане на бланки и образци за кореспонденция с декларатора,
респ. с държавните и местни органи и други институции
Докладите за съответствие/несъответствие при извършената проверка следва да се
генерират автоматично след приключването на проверката. Докладите следва да съдържат
данните от декларацията и тези, получени за съпоставяне, направените забележки (ако
такива има) и резултата от проверката. Шаблонът на доклада трябва да бъде гъвкав, т.е.
след първоначалното му създаване да може да бъде лесно изменян и допълван.
Образците за кореспонденция, както и бланките на акт за установяване на
административно нарушение и наказателно постановление също следва да бъдат гъвкави
и подлежащи на лесносъздаване, изтриване, изменение и допълване от администратор.
Всички образци, бланки и формуляри следва да могат да се попълват в модула, както
и да се съхраняват в него.
II.VIII. Организиране и съхраняване (архивиране) на досиета за извършените
проверки:
Във връзка с тази функция, модулът следва да:
- осигури всеки проверяван съдия, прокурор или следовател да има досие,
съдържащо информация за подадени декларации, постъпили във връзка с тях данни и
изготвени доклади, както и всички останали свързани документи;
- поддържа добавяне, премахване, изменениe и допълване на шаблони за доклад и
други документи;
- позволява информацията в модула да се архивира и съхранява в сроковете по
Закона за националния архивен фонд.
- позволява информацията в архив да бъде видима само за справка (вкл. да бъде
разпечатана);
- позволява администраторът да може при необходимост да възстановява архивирана
информация, в случаи на погрешно архивиране от оператор, при възстановяване или
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допълване на данни по проверка. В този случай е необходимо да се запази версия на
документа във вида му преди възстановяване от архив;
- позволява администраторът да може при неподадена за предходната година
декларация за имущество и интереси да възстановява от архив последната подадена
декларация, данните от която да бъдат съпоставяни с актуалните такива, получени от
държавните и общински органи и други институции; в този случай, с възстановените
данни от последната подадена декларация трябва да може да се оперира като с такива от
новоподадена декларация.
II.IX. Генериране на справки:
Модулът следва да позволява следните примерни справки:
- за задължените лица, неподали в срок декларация за имущество и интереси или
декларация за промяна в частта на интересите;
- поименна и по ЕГН справка за подадените от конкретен декларатор декларации;
- справка за подадени/неподадени декларации за определен период;
- справка за проверки, приключили с резултат „несъответствие“;
- други справки във връзка проверките;
- да осигурява експорт на данни от избрани полета в декларациите към шаблони
„Публичен регистър на имуществените декларации на съдии, прокурори и следователи“ и
„Публичен регистър на влезлите в сила наказателни постановления” с оглед
публикуването им чрез Модул “WEB” в интернет.
II.X. Календар
Календарът следва да осигури следните функции:
- информационно-напомнителна функция:
 въвеждане от всеки оператор на персонални напомняния за задачи (изпращане на
писма, получаване на отговори в срок и други);
 споделяне на календара от един потребител към друг потребител/група от
потребители (напр. при отсъствие на оператор);
 разпечатване и/или експорт в текстов файл на събитията от календара за период от
време;
 поставяне на задачи в календарите на операторите от администратора на системата
и от ръководните длъжности в организацията;
 възможност за следене на сроковете за представяне на допълнителна декларация;
 възможност за създаване на повече от един календар и наслагването им един върху
друг (напр. при заместване на отсъстващ оператор).
- функция „планиране на задачи“позволява задаването за автоматично изпълнение от
системата на задачи (напр. генериране на заявка и изпращането й чрез web
service;автоматично изпращане на писма – напр. за уведомяване за изтичащ срок за
подаване на ежегодна декларация и др.). Изпращане на заявки за публикуване на
информацияв интернет по предварително зададен шаблон към Модул „WEB“.
Календарът следва да позволява и лесен преглед на събития по хронология, в т.ч.
оцветяване на дати и т.н.
II.XI. Администриране на модула.Създаване и управление на потребителски
права и роли
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МРДВДПДследва да поддържа добре развита структура от лог файлове, които да
съдържат информация за всички действия извършени от потребителите и всички
движения на документи.
Модулът следвада осигури лесно и удобноадминистриране през потребителски
интерфейс (административен панел) на всички свои основни функции и
елементи.Посредством административния панел даосигурява възможности за
осъществяване на поддръжка на общите настройки, като избор на вид регистратура и вид
деловодство, изтриване на обекти в модула и други настройки.
Модулът следва да поддържа на централно ниво всички използвани от Възложителя
номенклатури, които да се променят през потребителски интерфейс от потребители с
административни права, като при големи номенклатури да осигурява визуализация, която
максимално облекчава потребителите.
Модулът следва да поддържа и съхранява история на промените.
МРДВДПД следва да:
- притежава възможност на централно ниво за поддържане на промени в
администртивната структура, профилите и групите за достъп до функционалността на
Модула;
- притежава възможност на централно ниво за настройка от администратора на
максимален брой функционални възможности;
- бъде адаптивен, включително при промени в законодателството, с възможности за
многократна надстройка, която позволява лесно администриране и моделиране;
- притежава инструментариум и възможности за надстройка на основни параметри,
според потребностите и изисквания на потребителите;
- притежава инструментариум и възможности за настройки на сроков контрол по
задачи и документи;
- осигурява механизъм за архивиране целия модул и/или части от него и пълно
възстановяване след аварийна ситуация. Да има възможност за автоматично и ръчно
стартиране на функциите по архивиране и възстановяване на МРДВДПД след срив. Да
предоставя инструменти за възстановяване на базите данни на МРДВДПД след срив.
Потребителите на модула са:
Външни - потребители, които сарегистрирани в Модула и имат създаден
потребителски профил. Потребители с валиден електронен подпис могат да подават
документи към МРДВДПД он-лайн посредством модул “WEB” и да получават
информация за движението им.
Гости - това са потребители, които се създават от администратор на системата и
имат силно ограничен достъп до потребителския интерфейс за вътрешни потребители на
Модула. Такива потребители се създават с цел, служители на външни организация да имат
предварително регламентиран и контролиран достъп до информация в Модула.
Вътрешни – това са служители на ИВСС.
Разширени настройки на правата на всички потребители се осъществяват от
администраторите на системата.
Модулът следва да:
- да осигурява възможност чрез административен панелна администратори да:
 редактират конфигурацията на модула;
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 създават, редактират и изтриват потребители;
 делегират права на съществуващи потребители;
 сменят паролата на потребител;
 задават период на валидност на парола;
 контролират потребителските сесии;
 контролират броя на неуспешните опити за влизане в Модула, следкоето
потребителя се заключва;
 блокират и деблокират потребители;
 отключват достъпа на потребители доМодула;
 да изтриват съдържание от базата данни;
 да модифицират всички настройки, свързани с функционирането на Модула;
 настройват годишен календар (вкл. почивни и други неработни дни);
 контролират достъпа на потребители по часове в денонощието и по работни дни в
седмицата;
- разполага с интегрирана система за права на достъп и достъпът до него да бъде
възможен след въвеждане на потребителско име, парола и/или електронен подпис;
- позволява всеки потребител да има добавени една или повече потребителски
роли.Всяка потребителска роля дава на потребителя определениправа за работа;
- позволява добавяне, редактиране и изтриване на потребителски роли от
администратор на системата;
- позволява даване на потребителска роля, както на отделен потребител, така и на
група потребители на системата;
- осигурява възможност за преглед и експорт на журнален файл, съдържащ
информация за действията на определен потребител или група потребители на системата
за дата или за период от време;
- се обновява при получаване на нова версия на компоненти или на целия модул;
- позволява активиране и деактивиране на функционалности вМодула;
- осигурява механизъм за ограничаване на достъпа на потребителите до даннипри
извършване на проверки по декларации, съобразно предварително направено
разпределение;
- осигури при триене на документ, същият да остава невидим за оператора, като
модулът следва да пази документа във вид на предходна вèрсия, видима за
администраторите на системата;
- съхранява историческа информация за всички действия извършени от
потребителите и всички движения на документи и задачи.
Важно! МРДВДПД следва да позволява добавяне на нов източник на
информация с минимални промени или дори само с конфигурация.
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III. Модул „WEB”
III.I. Общо описание на модула:
Модулът следва да осигурява възможности за поддръжка и достъп до:
- публичния Регистър на декларациите за имущество и интереси на съдии,
прокурори и следователи;
- публичния Регистър на влезлите в сила наказателни постановления;
- списък на неподалите в срок декларации за имущество и интереси съдии,
прокурори и следователи;
- списък на декларации за имущество и интереси на съдии, прокурори и следователи,
при допълнителната проверка на които е установено несъответствие.
Модулът следва да поддържа регистрирация и достъп до потребителски профили,
чрез които да се осъществява достъп до електронни услуги по подаване на декларации и
достъп до информация по движението на документи (информация по движението на
документи следва да се извлича от модул „МРДВДПД“).
Модулътследва да поддържа добре развита структура от лог файлове, в които да
сезаписват всички действия, извършени от потребителите и всички движения на
документи.
Модулът трябва да позволява публикуването, редактирането и управлението на
съдържание в Интернет, както и поддръжка на главен интерфейс (homepage). Да има
възможности за създаване, управление и редактиране на уеб съдържание (текст, вградени
графики, снимки, видео и аудио файлове, програмен код и други). Публичната част на
Модула следва да е достъпна за анонимни потребители.
III.II. Основни функционалности на модула:
Модул „WEB” следва да осигурява следните основни функционалности:
- добавяне, редактиране и премахване на страници, свързани с главния интерфейс;
- управление на съдържанието (административен панел);
- създаване и управление на шаблони на публични регистри и списъци,
позволяващи, както автоматизирано, така и ръчно зареждане на информация от модул
„МРДВДПД“;
- автоматизирано въвеждане на информация към създадени регистри, на
предварително заложени в календара на модул „МРДВДПД“ дати;
- създаване, публикуване и управление на анкети;
- публикуване и управление на информация за статистика (отчети);
- създаване, публикуване и управление на интерактивни онлайн форми за обратна
връзка, подаване на сигнали и документикъм модул „МРДВДПД“;
- управление на външни и вътрешни потребители и потребителски профили;
- публикуване на документи;
- управление на навигационната структура на модула;
- публикуване на новини;
- управление на номенклатури (статични данни) – видове документи, профили,роли,
регистри, шаблони;
- управление на вътрешна комуникация (служебна зона за потребителски профили –
съобщения за наближаващи дати за подаване на декларации и т.н.);
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- управление на карта на модула;
- анализ на интернет трафика към модула;
- търсене;
- календар за предстоящи и минали събития– времева линия (timeline);
- поддръжка и управление на RSS канали за информация и ленти със социални
икони (бутони за социални мрежи) за интеграция на модула със социални мрежи;
- езикови версии на модула;
- система за плащане чрез оператори на електронно разплащане(Epay.bg, Борика,
VISA);
- визуализация на интерактивна карта;
- представяне на мултимедийно съдържание в галерия;
- поддръжка и управление на секция „често задавани въпроси“;
- управление на интерфейс за връзка с другите модули на системата;
- обратна връзка с потребителите в реално време;
- упътване в помощ на потребителите;
- брояч на посетителите на публичната част на модула – възможност за вкл./изкл. на
брояч на посещенията за публикация;
- показване на дата на публикуване на статия/информация – вкл./изкл. на показателя;
- други функции и елементи в контекста на гореизброеното.
III.III. Управление на съдържанието (административен панел)
Модулът следва да дава възможност регистрирани потребители с необходимите
права да редактират през потребителски интерфейс (административен панел),
съдържанието (текстове, таблици, снимки, връзки), което се визуализира в отделните
секции и публичната част, видима за всички потребители.Административният панел в
модула следва да дава възможност оторизирани потребители с административни права да
редактират конфигурацията на Mодула, да добавят, редактират и изтриват нови
потребители. Да делегират права на съществуващи потребители, да изтриват съдържание
от базата данни, да добавят нови секции в публичната част на модула, както и да
модифицират всички настройки свързани функционирането му.
Освен това оторизирани потребители следва да имат минимум следните
възможности:
- да добавят нови страници, да ги включват в публичната част на модула или да ги
добавят като точки от навигацията;
-да добавят, премахват и редактират менюта, подменюта и други елементи от
интерфейса на Модула;
- да управлявляват връзките между отделните елементи на интерфейса;
- да управляват доставката на чуждоезиково съдържание за потребителите на
Модула;
- да контролират HTML - базирани съдържания, файлове и документи;
- да имат възможност за лесно и бързо публикуване на документи и материали;
- да идентифицират потребителите и да ги разпределят в групи с различни права за
достъп;
- да контролиратнивото на достъп до категории от съдържанието или до отделни
документи в него;
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- да съхраняват, публикуват и визуализират онлайн всякакви видове материали
(снимки, видео, документи, програми и др.);
- да контролират показването на онлайн съдържание;
- да променят системни параметри и номенклатури;
- да изпълняват мониторинг на действията на всички потребители в Модула;
- да включват и изключват функционалности и секции в Модула;
- да наблюдават и управляватстатистически показатели, катонапример за това, колко
пъти конкретно публично съдържание е посетено от потребители;
- да имат възможност зауправление на начините и процесите по взаимодействие на
съдържанието с другите елементи на Модула;
- да архивират и възстановяват, както данни, така и части от Модула или целия
Модул;
- да изпълняват всякакви други действия свързани с функционирането и
администрирането на Модула.
III.IV. Създаване и управление на шаблони на публични регистри и списъци,
позволяващи, както автоматизирано, така и ръчно зареждане на информация от
модул „МРДВДПД“:
Административния панел на модула следва да осигурява възможност за създаване,
изтриване и управление на шаблони на публични регистри и списъци, които на базата на
дефинирани от администратор полета и настройки да могат да получават и изобразяват
генерирана от модул “МРДВДПД”информация. Зареждането на данните в шаблоните
следва да може да става, както автоматично чрез комуникация между модулите на
системата, така и ръчно от оператор.
III.V. Автоматизирано въвеждане на информация към създадени регистри и
списъци на предварително заложени дати в календара на модул „МРДВДПД“
При комуникацията си с „МРДВДПД“, модул „WEB“ следва да може да получава
автоматизирано заявки за публикуване на информация за регистри и списъци, които да
изпълнява по график и като резултат да показва в публичната си част.
III.VI. Създаване, публикуване и управление на анкети:
Модулът следва да предоставя възможност на оторизирани потребители да създават,
публикуват и модифицират анкети, които се визуализират в публичната част на Модула и
предоставят възможност на посетителите да гласуват. Всяка анкета трябва да има наймалко следните характеристики:
- заглавие;
- активна (Да/Не);
- въпрос;
- отговори – представлява списък с възможните отговори на въпроса.
Резултатите от попълнените анкети следва да могат да се визуализират в графичен
или друг удобен за потребителите на модула вид.Те представляват обобщена информация
от отговорите във всяка анкета. Показването на резултати от анкети следва да се
контролира от потребител на Модула с администраторски права.
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III.VII. Публикуване и управление на информация за статистика (отчети)
Модулът следва да предоставя възможност за публикуване на обобщена информация
от статистически отчети. Наред с това трябва да осигурява достъп до различни разрези на
информацията от статистческите отчети, както и да позволява категоризиране на данните.
III.VIII. Създаване, публикуване и управление на интерактивни онлайн форми
за обратна връзка, подаване на сигнали и други документи
Системата трябва да предоставя възможност за създаване и администриране на
форми за обратна връзка и такива за подаване на сигнали (включително анонимни), които
да дават възможност, както за подаване на текстова информация, така и на файлове в
различни формати. Формите следва да се визуализират, като отделни елементи в
публичната част на модула.
III.IX. Управление на външни и вътрешни потребители и потребителски
профили
За администриране на правата на външните потребители модулът следва да:
- позволява регистрирането на външни потребители (създаване на потребителски
профили);
- да позволява изтриване и промяна на данните в профилите на външните
потребители, както и изтриване на самите профили;
- дава възможност за администриране на правата на външните потребители от
администратор на модула;
- да позволява избор между ръчно и автоматично активиране на профилите на
външните потребители; при ръчно активиране, администраторът на системата следва да
има достъп до въведените при регистрацията на профила данни; при автоматичен режим,
модулът изпраща писмо до електронната поща на потребителя, съдържащо линк за
активация; при забравена парола, модулът следва да изпрати линк за въвеждане на нова
парола на електронната поща, която е посочена при регистриране на потребителския
профил; при условие, че потребителят не може по някаква причина да възстанови
паролата си, следва това да е възможно ръчно от администратор на модула;
- гарантира, че попълването и подаването на информация, както и преглеждане на
данните от предходната подадена декларация, е възможно само от съответния потребител,
след идентификация с валиден квалифициран електронен подпис;
- осигури възможност на външни нерегистрирани потребители, или регистрирани
потребители, които обаче не се идентифицират с КЕП, да могат да попълнят
декларацията в онлайн форма, да я разпечатат чрез интернет браузър и да я изтеглят като
файл за изпращане към ИВСС; регистрираните потребители, неидентифицирани с КЕП,
следва да могат да запазят попълнените данни за последващо редактиране;
- контролира правото на регистрация на външни потребители с право да подават
декларации, съобразно предварително зареден списък на съдии, прокурори и следователи
от администратор на модула;
- дава възможност за регистриране на външни потребители с квалифициран
електронен подпис, които да имат достъп до модул „Деловоден“ за обмен на информация;
- да осигурява средства за контрол на потребителските сесии и заключване на
потребител.
Вътрешни потребители на Модула и права на достъп:
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- модулът следва да разполага с интегрирана система за права на достъп и достъпът
до нея да бъде само след въвеждане на потребителско име и парола или посредством
използване на валиден квалифициран електронен подпис;
- всеки потребител трябва да има добавени една или повече потребителски роли;
- всяка потребителска роля трябва да дава на потребителя определен брой права за
работа в модула, които ограничават или му позволяват определени действия вътре в него;
Чрез административен панел администратори на системата следва да имат
възможности за:
- добавяне, изтриване и редактиране потребители;
- смяна на парола на потребител;
- контрол на потребителските сесии;
- заключване на потребител;
- добавяне, изтриване и модифициране на потребителска роля;
- добавяне на потребителска роля към потребител в модула;
- визуализиране и експорт на журнален файл, съдържащ информация за действията
на всички потребители в модула;
- управление на електронните подписи на регистрирани в модула потребители –
управление на процесите по регистриране на подновени сертификати например;
- зареждане, изтриване и модифициране на списък с магистратите, които имат право
да се регистрират в системата за подаване на декларации.
III.X. Публикуване на документи
Модулът следва да осигурява възможност за публикуване на различни видове
документи, като достъпът до тях от страна на потребителите следва да може да бъде
ограничаван в зависимост от правата им за работа със системата.
III.XI. Управление на навигационната структура на модула
Модулът следва да поддържа функционалност, при която оторизирани потребители
с необходимите права, могат да генерират и редактират навигационната му структура и да
добавят или премахват динамично връзки в навигацията на публичната му част.
III.XII. Публикуване на новини и бюлетини
Модулът следва да поддържа функционалност, при която оторизирани потребители
да имат възможност да публикуват новини и бюлетини, които да се визуализират в
публичната част на модула. Съдържанието на всяка публикация следва да има възможност
за форматиране (например размер, вид, цвят на шрифта). Оторизираните потребители,
които публикуват съдържание следва да могат свободно да добавят снимки и връзки в
публикациите, както и да имат достъп до HTML кода на съответните публикации.
III.XIII. Управление на номенклатури (статични данни - видове документи,
профили, роли, регистри, шаблони)
Модулът следва да позволява на оторизирани потребители да редактират статичните
данни и номенклатурите, които се визуализират в публичната му част, както и други
използвани данни при въвеждане на информация.
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III.XIV. Управление на вътрешна комуникация (служебна зона за
потребителски профили – съобщения за наближаващи дати за подаване на
декларации и т.н.)
Модулътследва да поддържа функционалност, при която оторизиран потребител
може да изпрати ръчно или автоматично по график системно съобщение до един или
повече регистрирани потребители. Потребителите могат да видят съобщенията, които са
получили след вход в Модула или в профила си.
Модулътследва да поддържа функционалност, при която оторизиран потребител
може да изпрати ръчно или автоматично по график електронна поща до един или повече
регистрирани потребители.
III.XV. Управление на карта на модула
Модулът динамично следва да генерира карта на цялото общодостъпно съдържание,
която да се визуализира в публичната му част, с цел оптимизация на съдържанието за
търсачки. Картата следва да може да се модифицира и ръчно от потребители със
съответните права за достъп.
III.XVI. Анализ на интернет трафика към модула
Модулът следва да разполага с интегриран инструмент за анализ на трафика,
генериран от посещенията на публичната му част, който да предоставя синтезирана
информация за анализ на потребителското поведение.
III.XVII. Описание на функция търсене
Модулът следва да поддържа:
- търсене в цялото съдържание и всички публично достъпни секции на модула;
- търсене по точна дума и/или фраза;
- търсене приближено около въведена дума и/или фраза;
- пълнотекстово търсене в съдържанието на публично достъпните документи (в
случаите, когато това е възможно), както и търсене най-малко по следните критерии или
комбинация от тях:
 тип на документ;
 заглавие на документ;
 дата на документ;
 орган на съдебната власт;
 име на съдия, прокурор или следовател;
 част от сдържание на документ, секция или статия.
- търсене в информацията за актове от извършени проверки най-малко по следните
критерии или комбинация от тях:
- дата на заповед;
- дата от - дата до;
- орган на съдебната власт;
- пълнотекстово търсене в документите свързани с проверките;
- вид на проверка;
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- търсене в съдържанието на публикуваните регистри, отчети и справки за дейността
на ИВСС;
- търсене в съдържанието на интерактивния календар, както и в архивните секции
на модула.
III.XVIII. Описание на функция календар за предстоящи и минали събития,
времева линия (timeline)
Модулът трябва да подържа интерактивен календар на събитията, в който да са
активни само датите с налични събития. Календарът следва да има различно съдържание и
заглавие за различните секции на модула – да показва информация за събития, свързани
само със секцията, от която е визуализиран.
Календарът на събитията следва да:
- съдържа изгледи за ден, седмица, месец и година, които да се избират по желание
на потребителя; в момента на зареждане на страницата с календара следва да е избрана
текущата дата;
- поддържа възможност за избиране само на дати съдържащи събития, които дати да
се отличават графично от останалите в календара;
- при преминаване на мишката върху активна дата (съдържаща събития), да се
показва прозорец със списък на събитията за тази дата (ограничен до няколко или
последното за датата);
- при избор на изглед за седмица или месец да има възможност за разширен преглед
например в областта от страницата под лентата.
Описание на времева линия:
В навигацията на страници от Mодула, съдържащи информация за архивни събития,
следва да е налична възможност за добавяне и управление на времева линия (timeline).
Времевата линия е начин за показване на списък със събития в хронологичен ред.
Периода от време, който се обхваща е в зависимост от предмета и съдържанието на
събитията, като стандартно е една година, но може да бъде и по-дълъг в зависимост от
зададените от администратор настройки.
Времевата линия следва да е интерактивна, хоризонтално разположена и съдържаща
изображения
с
кратки
резюмета
на
показваните
събития
за
дата.
При избор от страна на потребителя, следва да се разгръща съдържанието на събитието в
частта от страницата под времевата линия.
III.XIX. Езикови версии на модула
Модулът следва да предостави възможност за създаване и управление на
многоезичен потребителски интерфейс, като отделните езикови версии нямат
съдържателна връзка и могат да имат различни по състав структура и съдържание.
III.XX. Връзка с платежни системи (Epay.bg, Борика, VISA)
Модулът следва да осигурява управляеми от администратор,интерфейс и системаза
плащанена услуги,чрез оператори на електронни разплащания. Извършените плащания
следвада се отразяват и отчитат в модул „МРДВДПД“.
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III.XXI. Описание на интерактивна карта
Модулът следва да съдържа интерактивна карта на България разделенa на съдебни
райони по окръжни съдилища.Картата и нейното съдържание следва да могат да се
управляват и редактират от потребители с административни права.
При избор на район, в дясно от картата следва да излиза списък с органите на
съдебната власт в района, от който да може да се селектира позиция.
Направените селекции следва да излизат, като филтри в заявка за търсене на
информация.
При направен специфичен избор (например избрана отметка „Покажи досие“) да се
зарежда страница съдържаща досието с данните за избрания орган на съдебната власт,
включващо информация за направени проверки, списъчен състав на работещите в органа
съдии, прокурори и следователи и т.н.
При избор на конкретен съдия, прокурор или следовател от досието на съдебния
орган, следва да може да се покаже досието на лицето, ведно с придружаваща го
информация за проверки, отправени му препоръки и т.н.
III.XXII. Представяне на мултимедийно съдържание в галерии
Модулът следва да предоставя възможност за създаване и управление на
мултимедийно съдържание във вид на галерии, съдържащи всякакви мултимедийни
материали (например видео уроци за попълване на декларация, снимков материал и
презентации). Предоставя възможност на потребителите да разглеждат презентации
онлайн през браузър. Предоставя възможност за показване на галерия в определни секции
(например Полезни връзки) на Модула.
III.XXIII. Поддръжка и управление на секция „Често задавани въпроси”
Модулът следва да предостави възможност за създаване, управление и
администриране на секция за публикуване на често задавани въпроси и отговорите по тях.
Секцията следва да е достъпна за регистрирани потребители.
Зададените въпроси се обработват от оторизирани служители на Възложителя.
Въпросите и отговорите се записват в база данни. Модулът следва да гарантира едни
и същи отговори на едни и същи въпроси. Ако за зададен въпрос в базата вече е записан
отговор, служителят свързва зададения въпрос със съществуващия отговор.
Секцията следва да притежаваследните функционалности:
- сортиране и преглед на въпроси – отговори;
- сортиране по честота, тематична група, дата на задаване, дата на отговор,
потребителска група;
- търсене на въпрос-отговор по ключова дума или фраза;
- елиминиране на некоректни въпроси;
- публикуване на отговори. След преглед на въпросите, служител на ИВСС избира
възможността за отговор – чрез публикуване в секцията и/или отговор чрез e-mail.
Отговорите на въпроси съдържащи лични данни и/или информация се изпращат чрез email;
- архивиране на базата данни въпроси-отговори.
III.XXIV. Управление на интерфейс за връзка с други модули в системата
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Предоставя интерфейс и механизъм за подаване на сигнали и достъп до информация
за движението на документи, посредством който регистрирани потребители с КЕП имат
възможност да подават сигнали и други документи към ИВСС, както и да получават
информация по движението на документите си в модул „МРДВДПД“.
III.XXV. Обратна връзка с потребителите в реално време
Предоставя инструмент за връзка с потребители в реално време (Live chat),
посредством публичната част на модула, с оглед подпомагането им. Функцията следва да
е налична в 2 варианта – за регистрирани и за анонимни потребители, както и да може да
бъде ограничавана за период от време, да бъде пускана в действие и спирана от
оторизирани потребители.
III.XXVI. Упътване в помощ на потребителите:
Модулът следва да осигурява в интерактивен вид и посредством
аудио/видео/анимация помощна информация на потребителите, описваща както процеса
попопълване и подаване на декларация, така и други процеси,свързани с дейността на
Възложителя.
Важно! Модул „WEB“ следва да може да се инсталира и функционира и като
самостоятелна система.
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IV. Модул „Смарт“
IV.I. Описание на Модула
Модул „Смарт” представлява разработено и публикувано за безплатно изтегляне в
Интернет, мобилно приложение за смартфони с операционни системи – Android, Windows
Mobile и iOS.При инсталация на смартфон, потребителите след съответната регистрация,
следва да могат да получават информация за движението на документите си в модул
„МРДВДПД“ чрез въвеждане на входящ номер и/или друг идентификатор, както и
наданни установяващи по уникален начин заявителя, да може да бъде
предоставенаинформация за етапа на услугата, както и друга допълнителна информация
включително предварително въведена от оператор.
Цветовата схема и графичните елементи отговарят на одобрените от Възложителя на
етапа на планиране на дизайна.
V. Други условия по изпълнението
След приемането му, софтуерът и изходния код (source code) стават собственост на
Възложителя.
При проектирането и разработката на софтуерните компоненти и потребителските
интерфейси трябва да се спазват стандартите за достъпност на потребителския интерфейс
за хора с увреждания WCAG 2.0, съответстващ на ISO/IEC 40500:2012.
VI. При изготване на индикативната оферта, следва да се предвидят и
разходите за:
- анализ на възможностите за трансфер на информация и данни, чрез системни
интерфейси от органите и/или централизираните информационни системи на съдебната
власт;
- изготвяне на концепция за съдържанието и структурата на регистъра въз основа на
анализа;
- внедряване и тестване на системата;
- тестване на софтуера – засъответствие с предоставения изходен код (source code)
на приложението, предоставено на Възложителя;
- всички предложени компоненти на софтуерната среда, необходими за нормалната
работа на приложението, включително лицензи за базов софтуер, ако се изискват такива,
трябва да бъдат част от предложението на участника;
- предоставяне на Възложителя на ръководства за администратора на системата и за
потребителите, както и на документ за резултатите от тестването на системата.
- гаранционна и техническа поддръжка за срок от 36 месеца от датата на въвеждане
в експлоатация на ЕПРО. Техническата поддръжка включва открити липсващи
функционалности, които е необходимо да се разработят
- осигуряване на обучител и екземпляр от обучителни и презентационни материали
(без разходи за пътни, нощувки, храна и размножаване на обучителните и презентационни
материали).
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