Приложение № 2
Минимални технически характеристики на дейност „Разработване на
електронен публичен регистър на отводите, включващ исканите отводи и
мотивите, с които са уважени или не за всеки съдия и отразяващ произнасяния
на горната инстанция по тях”
I. Общо описание:
Електронния публичен регистър на отводите, включващ исканите отводи и
мотивите, с които са уважени или не за всеки съдия и отразяващ произнасяния на
горната инстанция по тях (наричан по-нататък за краткост ЕПРО) представлява
достъпен чрез интернет страницата на Висшия съдебен съвет (ВСС) регистър, който
съдържа информация за:
- орган на съдебната власт;
- вид дело, номер и година;
- име на съдия;
- дата на заседание;
- искане за отвод;
- мотиви за уважение или отхвърляне на искане за отвод;
- произнасяне на горна инстанция по отвод (ако има такова).
Регистърът следва да бъде достъпен, както за регистрирани, така и за
нерегистрирани потребители, чиито права на достъп са посочени в п. III на настоящия
документ.
II. Функционални изисквания:
ЕПРО трябва:
- да бъде гъвкав, включително да предоставя възможност за лесно надграждане;
- да поддържа сървър с повече от един процесор;
- да поддържа всички стандартни релационни типове данни, а също и собствени
типове за съхранение на XML данни, текст, документи, изображения;
- да предлага надежден failover механизъм;
- да предоставя графичен интерфейс за администрация (административен панел);
- да предлага ефективен начин за работа с големи обеми от данни, като
позволява да се поддържа логическо разделяне на физическите таблици на няколко
логически, с цел бързодействие;
- да поддържа различни версии (исторически, текущи и проектни) на данните;
- да поддържа съдържание на кирилица
- пълнотекстова индексация на съдържанието на файлове във формат Excel,
Word, Text, HTML;
- да може да осъществява трансфер на информация и данни чрез системни
интерфейси, от органи на съдебната власт и поддържаните от тях регистри и
информационни системи;
- да може да осъществява трансфер във вид на файлове, съдържащи
структурирани данни, от органи на съдебната власт и поддържаните от тях регистри и
информационни системи;
- да функционира като програмен приложен интерфейс за интеграция с
информационни системи и с друг софтуер за целите на автоматизирания трансфер на
данни.
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III. Групи потребители
Потребителите на регистъра се разделят на няколко групи, в зависимост от
функционалността, до която им е предоставен достъп:
- администратори на регистъра;
- служители на ВСС;
- оторизирани служители на органите на съдебната власт;
- външни потребители.
Администраторите на регистъра имат достъп до функции за:
- управление на потребители и техните роли;
- конфигуриране и настройване на системата;
- справочен модул с информация за използваемостта на регистъра.
Служители на ВСС и имат достъп до функции за въвеждане на данни и
изготвяне на справки в регистъра.
Оторизирани служители на органите на съдебната власт посредством
потребителски профил имат достъп до функции за въвеждане на данни от файл или за
прикачване на файл с данни.
Външните потребители имат достъп до публичната част на регистъра, в която
могат да търсят информация по зададени критерии (филтри).
IV. Изисквания към потребителския интерфейс
Интерфейсът на ЕПРО трябва да бъде уеб – базиран, с основен език български,
разработен в съответствие с приетите международни стандарти. Достъпът на
оторизираните служители за въвеждане на данни трябва да бъде възможен единствено
и само през протокол HTTPS.
ЕПРО трябва да осигури възможност за идентификация на потребителите оторизирани служители, с КЕП.
За диалози със системата трябва да се използват потребителски бутони с
унифициран размер и лесни за разбиране текстове в еднакъв стил. Полета, опции от
менюта, командни бутони и други визуални контроли, които не са разрешени
конкретно за влезлия в системата потребител, не трябва да са достъпни за този
потребител – същите трябва да са деактивирани (оцветени в сиво) или изобщо да не се
показват.
Ако потребител въведе форма, изискваща едно или друго действие, в която
липсва задължителна информация, на потребителя да се изпраща съобщение, което го
информира коя точно информация липсва. Екранната форма не следва да се обновява
и данните в полетата не следва да се изчистват. Ако потребител въведе форма,
изискваща едно или друго действие и информацията не отговаря на правилата за
валидиране, тогава на потребителя се връща първоначално изпратената екранна
форма със съобщение за грешка, указващо коя точно информация е невалидна.
Екранната форма не следва да се обновява и данните в полетата не следва да се
изчистват. Термините и различните етикети към визуалните контроли по отношение
на екранните форми и справките се съгласуват с възложителя.
Трябва да бъде осигурен бърз и лесен достъп до публикуваната информация
посредстом филтри и комбинации от филтри – орган на съдебна власт, номер на дело,
съдия, период, основание и други.
Функционалностите на потребителския интерфейс на ЕПРО трябва да не зависят
от използваните от потребителите интернет браузъри и устройства, при условие, че
последните са версии в период на поддръжка от съответните производители. Трябва
да бъде предвидена възможност за ползване на приложимите услуги през мобилни
устройства – таблети и смарт-телефони, чрез оптимизация на потребителските
интерфейси за мобилни устройства (Responsive Design).
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В екранните форми на АИС трябва да се използват потребителски бутони с
унифициран размер и лесни за разбиране текстове в еднакъв стил.
Всички текстови елементи от потребителския интерфейс трябва да бъдат
визуализирани със шрифтове, които са подходящи за изобразяване на екран и които
осигуряват максимална съвместимост и еднакво възпроизвеждане под различни
клиентски операционни системи и браузъри.
Полета, опции от менюта и командни бутони, които не са разрешени конкретно
за ролята на влезлия в системата потребител, не трябва да са достъпни за този
потребител.
Всяка екранна форма трябва да има наименование, което да се изписва в горната
й част. Наименованията трябва да подсказват на потребителя какво е
предназначението на формата.
Всички търсения трябва да са нечувствителни към малки и главни букви.
Полетата за пароли трябва задължително да различават малки и главни букви.
Полетата за потребителски имена трябва да позволяват използване на и-мейл
адреси като потребителско име.
Главните и малки букви се запазват непроменени при въвеждане на данни от
потребители.
ЕПРО трябва да позволява въвеждане на данни, съдържащи както български,
така и символи на официалните езици в ЕС.
Наименованията на полетата следва да са достатъчно описателни, като
максимално се доближават до характера на съдържащите се в тях данни.
ЕПРО трябва да поддържа прекъсване на потребителски сесии при липса на
активност. Времето трябва да може да се променя от администратора на системата
без промяна в изходния код. Настройките за време за прекъсване на неактивни сесии
трябва да включват и възможността администраторите да дефинират стилизирана
страница със информативно съобщение, към която ЕПРО да пренасочва автоматично
браузърите на потребителите, в случай на прекъсната сесия.
Дългите списъци с резултати трябва да се разделят на номерирани страници с
подходящи навигационни елементи за преминаване към предишна, следваща, първа и
последна страница, конкретна страница. Навигационните елементи трябва да са
логически обособени и свързани със съответния списък и да се визуализират в
началото и края на HTML контейнера съдържащ списъка.
За големите йерархически категоризации трябва да се предвиди възможност за
навигация по нива или чрез отложено зареждане (lazy load).
V. Изисквания за информационна сигурност и оперативна съвместимост
Софтуерните компоненти трябва да реализират набор от системни и
организационни процедури свързани с достъпа и сигурността на данните, както
следва:
- трябва да има механизъм за контрол на достъпа (идентификация), базиран на
потребителско име и парола, електронен код или подпис;
- възможност за отдалечено въвеждане на данните, което да не заплашва
сигурността и интегритета на данните в него;
- подсигуряване на мерки срещу мрежови атаки и източване на съхраняваните
данни;
- ограничаване на достъпа на функционално ниво;
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- регистриране и съхраняване на служебна информация за действията на
потребители, относно въвеждането, промяната и/или изтриването на данни;
- поддържане на функции по резервно копиране и възстановяване на данните
(Backup and Recovery). Копирането на данните трябва да се извършва без това да се
отразява на нормалното функциониране на системата;
- следва да са изпълнени изискванията на ЗЕУ и Наредбата за общите
изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност.
Софтуерът следва да:
- осигурява защита от неправомерен или случаен достъп;
- осигурява защита срещу промяна или унищожаване на данни от неоторизирани
лица;
- предоставя възможности за контролиране, проследяване и отчет на всички
действия, извършвани от нейните потребители;
- осъществява стриктен контрол върху потребителския достъп като предоставя
данни, документи и възможни действия само в рамките на правата за достъп,
съобразно отредената роля на всеки потребител;
- осигурява средства за защита на целостта на данните, средства за архивиране
на данните и тяхното пълно възстановяване след евентуален срив.
VI. 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.
VII. 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 – за съответствие 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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