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ОБРАЗЕЦ № 13 
 

Предмет на обществената поръчка: „Подобряване на административното 
обслужване на потребителите чрез изграждане на информационно-

комуникационна система” по проект „Изграждане на информационно – 
комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и 
електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и 

модули за интеграция с външни системи и регистри”, финансиран по договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-32-3/27.01.2014 г., 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

ОТ 
 

Наименование на участника: „Инфосистемс Интернешънъл" ЕООД 
Правно-организационна 
форма на участника: ЕООД 

Седалище по регистрация: гр. София, ул. "Георги С.Раковски"№153, вх .А ,ет.2, ап. 5 
ЕИК / Булстат: 131138032 / BG 131138032 

Точен адрес за 
кореспонденция: 

гр. София, П.К. 1784, бул. Цариградско шосе 117,  сграда 
Образование и наука, ет.4  

Телефонен номер: 02/ 9022880 
Факс номер: 02/ 8706115 
Електронен адрес: j.valcheva@syscom.bg 
Лице за контакти: Жасмина Вълчева 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
С представянето на настоящата оферта заявяваме нашето желание, ако бъдем 

определени за изпълнител на обществената поръчка с предмет „Подобряване на 
административното обслужване на потребителите чрез изграждане на 
информационно-комуникационна система” да я изпълним добросъвестно, 
професионално, качествено и в срок. 

 

1. Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на 
обществената поръчка, с изискванията за изготвяне и представяне на офертата и 
заявяваме, че ги приемаме. 

 

2. Нашето конкретното предложение за изпълнение на поръчката е, както следва:  
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2.1. Методология за изпълнение на дейностите, включени в предмета на 
обществената поръчка 

2.2. Методология за управление на риска. 
2.3. План – график за изпълнение на дейностите в календарни дни. 

3. Приемаме да изпълним обществената поръчка в срока, определен в 
документацията за участие в обществената поръчка, както следва: 

Общ срок за изпълнение на обществената поръчка - 7 (седем) месеца. 7 (седем) 
месеца, считано от подписването на договора за обществена поръчка. Срокове за 
изпълнение на всяка от дейностите са както следва: 

Дейност 1: „Оценка и анализ на технологичната и информационна инфраструктура 
на ДАМТН с цел подобряване на административното обслужване на потребителите” – 
2 (два) месеца; 

Дейност 2: „Реинженеринг на административни процеси и подготовка на 
нормативни документи и практически ръководства” – 6 (шест) месеца; 

Дейност 3: „Технологични разработки” – 1 (един) месец; 
Дейност 4: „Разработване и внедряване на информационно – комуникационна 

система” – 3 ( три) месеца. 
 
Дата: 24.10.2014 г. 

Подпис и печат: _________________________________ 
(Николай Димитров, Управител) 

(име, длъжност) 
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Приложение 13.1 
 

 

 

 

 

 

Тема: План и методология за изпълнение на проекта 

 

 

Проект: „Изграждане на информационно – комуникационна 
система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и 
електронен регистър на видовете съоръжения с повишена 
опасност (СПО) и модули за интеграция с външни системи и 
регистри”, във връзка с изпълнението на договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-32-
3/27.01.2014 г., финансиран по Оперативна програма 
„Административен капацитет” 2007 – 2013 г. 
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Съкращения и абревиатури 
  

ДАМТН Държавна агенция за метрологичен и 
технически надзор 

СПО Съоръжения с повишена опасност 

SDLC Systems Development Life Cycle - 
жизнен цикъл на информационна 
система 

Въведение 

Цел на документа 

Планът за управление на проекта представя цялостна концепция за 
разработване, внедряване, и актуализиране на софтуер за комуникационна 
система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и електронен 
регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за 
интеграция с външни системи и регистри. Този документ представя 
предположенията и решенията относно комуникацията, управлението на 
процесите по изпълнение и цялостния контрол върху проекта. Неговата 
основна цел е ясно да определи позициите, отговорностите, процедурите и 
процесите, от чието управление зависи изпълнението на проекта: 

 В срок; 

 В рамките на бюджета; 

 С най-високо качество; 

 По безопасен начин за всички участници – Изпълнителят и 
Възложителят следва да изпълняват проекта по начин, който 
гарантира взаимното доверие и подкрепа на двете страни. 

Планът за управление на проекта обхваща всички фази на 
времетраенето на проекта, и гарантира, че ще се управлява проекта цялостно и 
като един непрекъснат процес, а не на отделни етапи спрямо неговото 
развитие. 
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Преглед на проекта 

Проектът е стартиран по инициатива на „Държавна агенция за 
метрологичен и технически надзор“.Водеща цел на проекта е да се осигури 
стандартна и съвместима информационно – комуникационна среда за по-добро 
административно обслужване на гражданите и бизнеса от страна на ДАМТН. В 
тази връзка, проектът е насочен към подпомагане на постигането на целите на 
подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и 
оперативна съвместимост”, приоритетна ос III „Качествено административно 
обслужване и развитие на електронното управление” – модернизиране на 
обслужването от страна на администрацията и съдебната система. 

Включва извършването на следните услуги: 

 

 Дейност 1: „Оценка и анализ на технологичната и информационна 
инфраструктура на ДАМТН с цел подобряване на 
административното обслужване на потребителите”; 

 Дейност 2: „Реинженеринг на административни процеси и 
подготовка на нормативни документи и практически ръководства”; 

 Дейност 3: „Технологични разработки”; 

 Дейност 4: „Разработване и внедряване на информационно – 
комуникационна система”. 

 

 

Цели на проекта 

Основните цели на проекта и очаквани резултати са: 

 Предоставяне на четири електронни услуги по: 

o издаване на удостоверения за вписване в регистъра на 
лица, извършващи монтаж или монтаж и ремонт на 
тахографи; 

o издаване на удостоверения за вписване в регистъра на 
лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и 
преустройство на съоръжения с повишена опасност (СПО) 



 

8 
Този документ е създаден по проект „Изграждане на информационно – комуникационна система на ДАМТН за 
предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) 
и модули за интеграция с външни системи и регистри”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ с рег. № 13-32-3/27.01.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз или Министерство на финансите. 

 

(по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към 
продуктите); 

o заверяване на инвестиционни проекти на строежите, в които 
ще функционират съоръжения с повишена опасност (СПО), в 
частта им, която се отнася до тези съоръжения; 

o заверяване на техническата документация за ремонт на 
съоръжения с повишена опасност (СПО). 

 Осигуряване на достъп до електронен регистър на видовете 
съоръжения с повишена опасност (СПО), както следва:  

o парни и водогрейни котли;  
o съдове, работещи под налягане;  
o тръбопроводи за пара и гореща вода;  
o газови съоръжения и инсталации;  
o повдигателни съоръжения;  
o асансьори;  
o въжени линии и ски-влекове;  
o ацетиленови уредби;  
o нефтопроводи, нефтопродуктопроводи и помпени станции;  
o пълначни станции.  

 Осигуряване на единна среда за достъп на лицензираните лица и 
лицата, поддържащи съоръжения с повишена опасност до 
регистъра на видовете съоръжения с повишена опасност;  

 Осигуряване на оперативната съвместимост на информационно-
комуникационната система на ДАМТН с администрациите на 
хоризонтално ниво; 

 Интеграция на модули с външни системи и регистри; 

 Разширяване на функционалността на единния портал за 
предоставяне на електронни административни услуги като точка за 
достъп до Единното звено за контакт (ЕЗК) чрез включване на 
четирите административни услуги и регистъра на видовете 
съоръжения с повишена опасност; 

 Спестяване на време и средства на гражданите и бизнеса при 
предоставяне на административните услуги; 

 

От друга страна чрез проекта следва да се постигнат следните резултати: 
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 Разширяване на функционалността на единния портал за 
предоставяне на електронни административни услуги като точка за 
достъп до Единното звено за контакт (ЕЗК); 

 Осигуряване на оперативна съвместимост на информационните 
системи на администрациите на хоризонтално ниво. 

 Целта на горе описаните възможности е да се осигури актуализация при 
евентуални бъдещи промени, произлизащи от изменение на нормативната 
уредба, включително и от всички решения  на Министерски съвет.  

 

Работни сфери на проекта 

Настоящият проект е насочен към подпомагане постигането на целта на 
подприоритет 3.2  “Стандартна информационно-комуникационна среда и 
оперативна съвместимост“, а оттам и на целта на приоритетна ос III 
„Качествено административно обслужване и развитие на електронното 
управление” - модерно обслужване от страна на администрацията и на 
съдебната система. По този начин проектът ще допринесе за подобряване на 
работата на държавната администрация за реализиране на ефективни 
политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на 
условия за устойчив икономически растеж. 

 

 Изпълнението на проекта ще доведе до цялостното подобряване на 
административното обслужване в ДАМТН чрез въвеждане на електронно 
управление и предоставяне на електронни услуги и регистър. За пълноценното 
развитие на интегрирано административно обслужване е наложително 
постигането на оперативна съвместимост – от фрагментирани и затворени към 
интегрирани и технологично независими решения. 

 Настоящият проект ще подпомогне изпълнението на задълженията на 
ДАМТН по отношение на обмена на информация по електронен път, 
администрирането и развитието на информационната система и осигуряване на 
нейната съвместимост и сигурност с информационната система на държавната 
администрация. 

Целевите групи по проекта са: 

  Централни, областни и общински администрации - 
потребители на специализираната информация, създавана и 
съхранявана в ДАМТН; 
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 • Граждани - физическите лица, потребители на 
специализирана информация, създавана и съхранявана в ДАМТН; 

 • Бизнес – физически и юридически лица, в т.ч. лицензирани 
лица и лица, поддържащи съоръжения с повишена опасност, 
потребители на услуги, предоставяни от ДАМТН. 

Очаквани ползи 

С реализирането на проекта се очакват постигането на следните ползи: 

 Модернизация и оптимизация ; 

 Подобрена функционалност от гледна точка на справочната 
информация; 

 Постигането на строг контрол от страна на Държавна агенция за 
метрологичен и технически надзор;  

 Подобряване на ефективността от основната дейност на 
дружеството; 

 Постигане общите цели на организацията; 

 Осигуряване на по-голяма гъвкавост на системата; 

 

Обхват на проекта 

Предметът на поръчката цели модернизация и оптимизация на процесите 
и дейностите в агенцията, което да доведе до подобрена функционалност от 
гледна точка на справочната информация и постигането на строг контрол от 
страна на ДАМТН. Крайния резултат – работеща софтуерната разработка, ще 
предостави повече възможности на Държавната агенция за наблюдение и  ще 
повишиши ефективността на административното обслужване на гражданите и 
бизнеса. По този начин се цели избягване на  възможността за разлики и 
разминаване в предаването на информация и несъответствия при 
предоставянето на услугата.Нашето решение ще има следните предимства: 

 В следствие ще се подобри ефекта върху събираемостта на 
информация и взаимовръзките между страните – ДАМТН, 
лицензираните лица за надзор и лицата за поддържане, 
ремонтиране и преустройство на съоръжения и ползватели.  
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 Многослойната архитектура на системата ще осигури модел, по 
който могат да бъдат създавани гъвкави софтуерни приложения – 
доработки.   

 Модернизацията и оптимизацията се състои в това да се 
реализира софтуерна разработка към ДАМНТ и ще осигури 
взаимовръзките със свързаните подсистеми. 

 Софтуерната разработка, предмет на поръчката, цели да 
осъвремени и актуализира метода и модела за предоставяне на 
услугата по събиране на данни за СПО в общ електронен регистър; 

 Моделът на предоставяне на услугата ще касае бизнес процесите 
на системата -  набор от действия в точно определен ред, които 
преобразуват входящи ресурси в краен продукт в съответствие с 
предварително установени правила.  

o актуализацията на модел и метод за предоставяне на 
услугата, посредством общ електронен регистър:  

o акумулиране на информацията подавана от страна на 
дружеството и от изпълнителя на поръчката;  

o обработка на информацията и единно представяне на 
събраните данни към Възложителя, към клиентите на 
Възложителя и заинтересуваните лица; 

o съхранението на данните и достъпа, от и до тях, от 
свързаните подсистеми.  

 

Софтуерната разработката , обект на настоящата обществена поръчка- - 
щедава възможност за: 

 Адаптиране на актуализации спрямо прилагане на промени в 
нормативни  изисквания и оперативни цели към условията за 
регистриране на СПО; 

 Рационализиране на прилежащи справочни подсистеми за 
отчетност при предоставяне на услугата; 

 Обмен на информация с прилежащи подсистеми, свързани с 
организацията и контрола на СПО. 
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Място на изпълнение на поръчката 
 

Поръчката следва да се изпълни на територията на Република България. 

Екип на проекта 

„Инфосистемс Интернешънъл“ ЕООД ще работи по изпълнението на 
проекта, дейностите по управление на проекта и всички технически аспекти на 
проекта, чрез специализиран екип. Предлагаме следните специалисти: 

 Управление на проекта – Ръководител на проекта -  опит в 
ръководенето на проекти или на екипи в областта на 
информационните системи и технологии, сходни с предмета на 
настоящата обществена поръчка; 

 Ключов експерт - Системен архитект - опит в областта на 
информационните технологии, успешно завършени проекта в 
областта на изграждането на информационни решения, базирани 
на многослойни архитектури и/или архитектури, ориентирани към 
услуги, опит в изграждането на разпределени и многослойни 
информационни решения, практически опит и професионална 
техническа сертификация в платформата, избрана за реализация 
от участника, като в автобиографията на експерта  е посочен вид, 
номер и дата на издаване на сертификата; 

 Ключов експерт - Бизнес аналитик – опит в областта на 
информационните технологии при описването на работни процеси, 
бизнес анализа и проектирането и опит в разработката на 
информационни системи за документооборот и електронни услуги; 

 Ключов експерт- Юрист – нормативна: уредба, подобряване на 
организационната структура и/или ефективността на публични 
организации и/или административни структури на публични 
организации чрез осъществяване на анализи на вътрешно – 
организационната среда и/или разработване на стратегии за 
управление на организационните/управленските процеси; 

 Ключов експерт - Юрист – анализи: разработката и 
актуализирането на стратегически и други документи, методологии, 
вътрешни правила и процедури, публични организации или 
административни структури на публични организации; 
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 Ключов експерт - Софтуерен програмист - участие в реализацията 
на най-малко 1 (една) дейност с предмет, сходен с предмета на 
настоящата обществена поръчка; 

 Ключов експерт - Софтуерен програмист -- участие в реализацията 
на най-малко 1 (една) дейност с предмет, сходен с предмета на 
настоящата обществена поръчка. 

За да отговори на всички изисквания, екипа за управление на проекта  
включва минимум позициите, изброени в таблицата по-долу. 
 

Екип за управление на проекта 

№ Ниво Позиция 

1 Ръководен персонал  

1.1  Ръководител на проекта 

2 Технически персонал  

2.1  Системен архитект 

2.2  Бизнес аналитик 

2.3  Юрист – нормативна уредба 

2.4  Юрист – анализи 

2.5  Софтуерен програмист 

2.6  Софтуерен програмист 

 

Задачи и отговорности на екипа на проекта 

Предлагаме следното разпределение на задълженията на екипа за 
изпълнение на поръчката, като те са съобразени с образование и 
професионална квалификация  на всеки член от екипа, както и с позицията им в 
екипа: 
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: 

 
Ръководител на проекта 

Ръководителят на проекта ще бъде отговорен да: 

 Отговаря за цялостното управление на проекта; 

 Отговаря за ефективното управление на бюджета по проекта 

 Отговаря за управлението и координацията на екипа по проекта 

 Отговаря за управление на целите на проекта 

 Отговаря за управлението и контрола на проектните рискове 

 Отговаря за комуникацията с упълномощените лица и в рамките на 
екипа по проекта 

 Установи и поддържа контакт с посочения Ръководител на екип от 
страна на Възложителя/Представител на Възложителя; 

 Организира редовни заседания - минимум веднъж на месец плюс, 
когато е необходимо за развитието на проекта - с екипа на проекта 
от страна на Възложителя/Представител на Възложителя; 

 Има цялостна управленска отговорност за Проекта, което включва 
планиране, управление и надзор на всички дейности, свързани с 
проекта; 

 Заедно с посочения Ръководител екип от страна на 
Възложителя/Представител на Възложителя: 

o Разработи подробен План на проекта 

o Сформира екип по проекта и запознава членовете на екипа с 
процеса по управление на проекта, самия план на проекта, 
включително запознава екипа с индивидуалните 
отговорности, материали, графици и т.н. 

o Управлява и да носи отговорност за проекта и всички 
свързани документи. 
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 Поддържа Плана на проекта и свързаната с него документация, за 
да може по всяко време да се добие цялостна представа за 
напредъка по проекта 

 Определя и контролира ресурсите по Проекта, за да се увери, че 
тези ресурси ще бъдат налични и на разположение, както е 
планирано; 

 Измерва, проследява и оценява прогреса съгласно Плана на 
проекта, по отношение на основните линии на проекта (график, 
бюджетни рамки и изисквания за качество) 

 Отстранява отклонения от Плана на проекта заедно с посочения 
Ръководител на екип от страна на Възложителя/Представител на 
Възложителя; 

 Планира, насрочва и участва в периодични прегледи на Проекта, 
когато това е приложимо, включително преглед на производството 
на работните продукти; 

 Предава периодични писмени доклади за състоянието на проекта 
на посочения Ръководител на екип от страна на 
Възложителя/Представител на Възложителя, които съдържат 
информация относно спазване на срокове, технически напредък, 
идентификация на проблеми и свързани планове за действие; 

 Установява и осъществява нужния финансов контрол по Проекта 
за онези области, за които носи отговорност; 

 Заедно с посочения Ръководител на екип от страна на 
Възложителя/Представител на Възложителя и Технически 
специалист управлява заявките за промени; 

 Управлява проектните рискове и ескалиращите рискове. 
 

 

 

Експерт „Системен архитект“ 

Системният архитект ще е длъжен да: 

 Отговаря за детайлното проектиране на системната архитектура; 

 Отговаря за детайлното проектиране на интеграционните 
компоненти; 



 

16 
Този документ е създаден по проект „Изграждане на информационно – комуникационна система на ДАМТН за 
предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) 
и модули за интеграция с външни системи и регистри”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ с рег. № 13-32-3/27.01.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз или Министерство на финансите. 

 

 Създаде основната структура на системата, като определи най-
важните, основни характеристики и елементи, които задават 
рамката на всичко, което следва, и са най-трудни за последващи 
промени; 

 Представи от архитектна гледна точка виждането на потребителя 
за това, каква трябва да бъде и какво трябва да прави системата, 
както и посоките, в които може да се развива, като се опита да 
запази максимално целостта на това виждане, докато то се 
развива по време на подробното проектиране и внедряване; 

 Взаимодейства с Възложителя и спонсора (спонсорите) и всички 
други заинтересовани страни, за да може да определи техните 
нужди; 

 Генериране на най-високо ниво на системни изисквания, базирани 
на нуждите на потребителя и други ограничения, като разходи и 
график; 

 Се увери, че този набор от системни изисквания е последователен, 
цялостен, точен и оперативно дефиниран; 

 Извършва анализи, за да определи дали изискванията се 
изпълняват най-добре ръчно, чрез софтуерни или хардуерни 
функции; 

 Се увери, че разработения дизайн е максимално устойчив; 

 Създаде серия от изисквания за теста за приемане, заедно с, и 
Възложителя, които да установят, че са изпълнени всички важни 
изисквания, особено относно интерфейса човек-компютър; 

 Да поддържа архив с документацията, отнасяща се до 
извършваната работа; 

 Да съобщава проблемите, рисковете и промените до 
Ръководителят на проекта; 

 Да съобщава за проблеми, рискове и промени на Ръководителя на 
проекта; 

 

Експерт „Софтуерен програмист“ 

Основните задължения на тази позиция са следните: 
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 Проектира всяка отделна част от приложението или системата и 
планира как тези части ще работят заедно 

 Участва в имплементацията (същинското програмиране), понякога 
само напътства други, които осъществяват този процес 

 Осигурява качеството на продукта чрез тестване и отстраняване на 
дефекти 

 Дава препоръки за подобряване на съществуващи системи и 
програми 

 Модифицира съществуващ софтуер с цел отстраняване на грешки, 
адаптиране към нов софтуер или актуализиране на интерфейса и 
подобряване на работоспособността му 

 Документира всяка стъпка от работата на решението, за да може в 
последствие тази документация да се използва като справка при 
поддръжка и последващо тестване 

 Участва във внедряване за реална експлоатация при клиента 
(инсталация, конфигурация, клиентски настройки, интеграция, 
миграция на данни) 

 Работи съвместно с другите компютърни специалисти за 
осигуряване на оптималното решение 

 Предоставя консултации по общи въпроси, свързани с 
информационната сигурност; 

 Предоставя информация на Ръководителя на проекта относно 
резултати по поставени задачи и/или проблеми. 

 

 

Експерт  „Бизнес аналитик“ 

Експертът трябва да: 

 Анализира информационните потребности и функционалните 
изисквания, и разработва следните документи, ако такива са 
необходими: (бизнес модели и процеси, функционални изисквания 
(бизнес изисквания), use case диаграми, графичен интерфейс, 
дизайн на екрани и интерфейс); 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%28%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
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 Планира и изготвя тестови сценарии, като прави преглед на 
функционалните изисквания; 

 Дефинира правилно и коректно бизнес изискванията на клиенти по 
отношение на доставката на специфични ИТ решения, 
идентифицирани като необходими и съответстващи цялостната 
стратегия и цели  на фирмата; 

 Отговаря за установяването и поддържането на отлични връзки и 
взаимодействия с клиенти и/или външни доставчици и интегратори; 

 Отговаря за дефинирането и документирането на изискванията на 
клиентите и аналитичните модели; 

 Отговаря за това спецификациите да съответстват на изискванията 
и очакванията на клиентите; 

 Запознат е и се придържа към стратегията и политиките на 
компанията, като спазва фирмените процедури и стандарти; 

 Предоставя информация на Ръководителя на проекта относно 
резултати по поставени задачи и/или проблеми. 

 

Юрист – нормативна уредба 

Експертът трябва да: 

 Отговаря за изпълнението на всички нормативни уредби свързани 
с проекта на обществената поръчка; 

 Отговаря и се придържа към стратегията и политиките на 
компанията, като спазва нормативните процедури и стандарти; 

 Консултира техническия персонал относно изпълнението на 
нормативните изисквания свързани с проекта; 

 Да сътрудничи с ръководителят на проекта за нормативните 
изисквания; 

 
Юрист - анализ 

Юриста е длъжен да: 
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 Предоставя консултации по общи въпроси, свързани с предмета на 
обществената поръчка; 

 Извършва анализи, за да определи дали изискванията се 
изпълняват спрямо изискванията свързани с предмета на 
поръчката; 

 Запознат е и се придържа към стратегията и политиките на 
компанията, като спазва фирмените процедури и стандарти. 

 Да сътрудничи с ръководителят на проекта относно резултати по 
поставени задачи и/или проблеми. 

План на заетостта на екипа по проекта 

Планираме  следния времеви график за набора от експерти: 

1 Ръководител на проекта През цялата 
продължителност на 
проекта 

2 Системен архитект По време на фазите на 
проектиране и изготвяне 
на детайлни 
спецификации. 
Всеки път, когато се изиска 
от ръководителя на 
проекта 

3  Бизнес аналитик По време на фазите на 
анализ, проектиране и 
изготвяне на детайлни 
спецификации. 
Внедряване на 
интеграционните 
компоненти 

4 Софтуерен програмист 
 

По време на фазите на 
проектиране, разработка и 
внедряване на системи и 
подсистеми 

5 Софтуерен програмист 
 

По време на фазите на 
проектиране, разработка и 
внедряване на системи и 
подсистеми 

6 Юрист – нормативна уредба 
 

През цялата 
продължителност на 
проекта, особено през 
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фазата на Реинженеринг 
на административни 
процеси 

7 Юрист - анализ През цялата 
продължителност на 
проекта, особено през 
фазата на Реинженеринг 
на административни 
процеси 

 

Членовете на екипа по проекта поемат всички възложени им, според 
плана на проекта, задачи, с цел изпълнението на услугите, описани в Работния 
отчет. Основните отговорности на член на екипа по проекта са: 

 Поемане на всички задачи, разпределени от Ръководителя на 
проекта от страна на Изпълнителя и ги изпълнява в съответствие с 
основните линии на проекта, споменати в Плана на проекта; 

 Следи прогреса по изпълнението на задачите и докладва всеки 
ден на Ръководителя на екипа по проекта; 

 Поддържа библиотека от документация, свързана с изпълнението 
на разпределените задачи; 

 Съобщава за проблеми, рискове и промени на Ръководителя на 
екипа по проекта; 

 Докладва на Ръководителя на екипа по проекта. 
 

Организационна рамка и интерфейси 

Организация на екипа се изразява в определяне на ролевите статуси на 
експертите и специалистите, който ще бъдат ангажирани по проекта, така че те 
да са ориентирани към постигането на определени цели. Описаната структура 
обозначава сферите на дейност и отговорностите между отделните роли и имат 
ясно определени граници. 

 

Планираната организационна структура в рамките на Изпълнителя е: 
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Ръководителя на проекта от страна на Изпълнителя ще взаимодейства с 
Ръководителя на проекта от страна на Възложителя – за координация. 

 

Комуникационен план 

Комуникациите са сред най-значимите и съществените процеси в 
съвременното общество. Добрата комуникационна функция е предпоставка за 
създаване на основа за разбирателство между отделните субекти в екипите, 
както и между организациите и бизнес партньорите. 
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Активната комуникация е много важна част от проектите. Ръководителят 
на проекта гарантира, че членовете на екипи в проекта, Възложителите и 
заинтересованите страни разполагат с информацията, от която се нуждаят. 
Комуникацията е изключително важна и за напредъка по проекта, както и за 
определянето на задачите на различните участници. Чрез предложения 
комуникационен план се осигурява ефективен обмен на знания между екипа за 
изпълнение на поръчката. 

Условията за протичане на реален процес на комуникация са: 

 Информационният обмен изисква наличие на достъпни канали за 
практическа употреба; 

 Символичният обмен трябва да бъде интенционален – да е 
целенасочен или да отразява поне намерение; 

 Съобщението да бъде формирано, предавано и приемано чрез 
общи за участниците символи, термини и съкращения (кодове), за 
да бъде то еднозначно разбирано от всички участници в 
комуникацията; 

 Отправеното послание да е носител на субективното значение – да 
бъде съобразено със съвместно дефинираната ситуация, в която 
протича комуникационния процес като символно взаимодействие; 

 Процесът на комуникация да бъде смятан за двупосочен: това 
позволява каналите да бъдат синхронизирани, кодовете и 
символите – уточнявани според ситуацията, а изработваният 
смисъл – последователно разгръщан. 

За да бъде ефективна една комуникация, тя ще бъде съобразена със 
следните  основни принципа: 

 Яснота на съобщението; 

 Принцип на цялостност; 

 Различни средства на комуникация; 

 Отношение към участниците в комуникацията; 

 Разбиране на получената и предадената информация. 

Същността на комуникацията, може да се представи във вид на 
формула, известна като „Петте К” , като комуникационния процес се изразява  
посредством пет въпроса: Кой комуникира, какво казва, на кого го казва, по кой 
канал и с какъв ефект. Въз основа на което се разделят и ролите на 
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участниците в комуникацията в съответствие с: изследване на управлението, 
изследване на съдържателната страна на комуникацията, изследване на 
канала и комуникационната среда, изследване на аудиторията и изследване на 
комуникационното въздействие. 

 

 

 

Нива на комуникация 

Предвидени са следните нива на комуникация в структурата на проекта: 

 Вертикалната комуникация включва следната верига: Ръководител 
на проекта от страна на Възложителя, Ръководител на проекта от 
страна на Изпълнителя, Ръководители на екипите от страна на 
Изпълнителя. 

 Хоризонталната комуникация включва: 
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o Ръководител на проекта от страна на Изпълнителя и 
Ръководител на проекта от страна на Възложителя; 

o Ръководители на екипите от страна на Изпълнителя и 
Ръководители на екипи от страна на 
Възложителя/Представител. 

 

Срещи по проекта и доклади 

Ръководителят на проекта от страна на Изпълнителя ще провежда 
регулярни срещи по проекта с Ръководител на проекта от страна на 
Възложителя/Екипа по управление на проекта от страна на Възложителя, в 
зависимост от това на каква фаза е проекта. 

В хода на изпълнение на договора  ще се изготвят и предоставят  на 
Възложителя следните доклади: 

 Встъпителен доклад – в срок от 5 (пет) работни дни след 
сключване на договора Изпълнителят следва да представи на 
Възложителя встъпителен доклад, който включва подробен план за 
работата и изпълнението на услугите. 

 Междинни доклади – подготвят се в края на всяко тримесечие от 
изпълнението на договора, като включват информация за хода на 
изпълнението, установени проблеми и предложения за решения, 
както и допустими препоръки за законосъобразно и целесъобразно 
модифициране на дейностите по изпълнението предмета на 
обществената поръчка. 

 Окончателен доклад – за цялостно отчитане приключването и 
предаването на извършената работа по договора, който включва 
обобщена и аналитична информация и оценка за резултатите от 
осъществените дейности. Проект на окончателния доклад се 
представя 10 (десет) дни преди изтичане на срока за изпълнение 
на договора.  

Приемането на докладите се извършва с приемо-предавателен протокол, 
а одобряването им се извършва с констативен протокол. 
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Управление на риска 

Процесът по управление на риска гарантира, че всеки идентифициран 
риск в рамките на проекта е документиран, приоритизиран и намален, когато 
това е възможно. За целта на този проект, Рисковете са дефинирани като „всяко 
събитие, което може неблагоприятно да повлияе на целта на проекта да 
произведе исканите резултати”. 

Плана за управление на риска е представен подробно в приложение 13.2 
от техническото предложение. 
 

План за изпълнение 

Тази глава описва подходи за управление и изпълнение на проекта, като 
представя подробна разбивка на предложения план за изпълнение на 
договора. 

Цели и приоритети на управлението 

Основните цели на управлението на проекта са: 

 Гарантиране на изпълнението на проекта по ефективен и 
ефикасен начин; 

 Гарантиране на развитието на проекта в съответствие с 
корпоративните и работните цели; 

 Решаване на конфликтни искания; 

 Следене на разходите по проекта на база частична завършеност и 
цялостна завършеност, предотвратяване на излизането извън 
рамките на бюджета; 

 Наблюдение, установяване и развитие на хоризонталната и 
вертикалната комуникация; 

 Изготвяне на подробни доклади относно състоянието на проекта; 

 Точно измерване на развитието и изпълнението на проекта; 

 Гарантиране спазването на графика на проекта и предприемане на 
съответните действия, необходими за минимизирането на 
закъснения; 
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 Осигуряване на достъп в реално време до важната информация по 
проекта за ръководители и изпълнителни органи; 

 Наблюдаване на работата на екипа по проекта. 

Предположения, зависимости и ограничения 

Следните предположения, зависимости и ограничения са взети под 
внимание за развитието на проекта: 

 Ползотворно сътрудничество с крайния потребител и техническия 
специалист от страна на Възложителя; 

 Общо разбиране на изискванията от всички страни, включително 
крайните потребители; 

 Осигуряване на достъп за персонала на Изпълнителя да извършва 
преглед на обектите -/ в локациите на Възложителя, на 
оборудването за инсталация, въвеждане в експлоатация, тестване 
и софтуер, съгласно договорните изисквания; 

 Добро разбиране от страна на Възложителя на процеса по 
управление на промените; 

 Постигнатите резултати ще отговорят точно на нуждите на 
Възложителя, така както те са определени в тръжните  документи; 

 Изискванията са заложени в тръжните документи, офертата и 
договора; всякакви други промени ще бъдат взети под внимание; 

 Представителите на Възложителя ще предоставят исканата 
информация относно бизнес логиката и изискванията на 
потребителя; 

 Ръководителят на проекта от страна на Възложителя ще бъде 
единственото лице за контакт и ще: 

o Съдейства с координацията; 

o Проверява резултатите и ще дава напътствия, упражнява 
надзор и осигурява координация; 

o Съдейства в рамките на проекта относно: 

 Процес на анализ и проектиране; 
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 Гарантира участието и координацията на 
ползвателите на проекта и отделите, които имат 
отношение към изпълнението на този договор в 
рамките на седем календарни дни след поискване; 

 Да организира присъствието на крайните ползватели 
на обучение; 

 Осигури техническа информация и достъп до 
наличните системи, използвани от Възложителя, с цел 
проучване на възможностите за извличане на данни 
за осъществяване прехвърлянето /трансфера/ им към 
новата база данни. 

 Възложителят ще осигури работно пространство в рамките на 
дружеството, ако това е необходимо; 

 Екипите на Изпълнителя ще имат право на достъп до нужните 
съоръжения извън работно време, при предварително запитване. 

Изпълнение на проекта 

Като се има предвид гореописаното и цялостния подход към 
изпълнението на предложеното решение, „Инфосистемс Интернешънъл“ 
ЕООД, изготви проектен план за изпълнение, основавайки се на богатия си 
опит в изграждането на информационни системи. 

Изпълнението на проекта ще отнеме 7 месеца като за начало се поставя 
от датата на подписване на договора. Времевия план за изпълнение на проекта 
е графично представен чрез диаграма на Гант в приложение 13.1.1. 

Планът за изпълнението на проекта е съобразен с изискванията в 
техническата спецификация и включва всички компоненти , които могат да се 
изпълняват последователно  или паралелно и които включват следното: 

 Оценка и анализ на технологичната и информационна структура на 
ДАМТН с цел подобряване на административното обслужване на 
потребителите, в т.ч. анализи на възможностите за оперативна 
съвместимост, съществуващите административни процеси и 
съществуващия регистър на видовете СПО и съответната нормативна 
база 

  Реинженеринг на административни процеси и подготовка на 
нормативни документи и практически ръководства, включващо 
разработване на план за действие за внедряване на разработените в 
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рамките на дейността нови организационни процедури, методики и 
правила за работа, както и при необходимост, до разработване на 
проекти за изменение и допълнение на нормативни актове 

  Технологични разработки, а именно разработка на техническо 
задание за информационно-комуникационна система на ДАМТН с 
модули за интеграция с външни системи и регистри, придружено с 
подробна техническа спецификация на дейностите за реализация на 
електронните услуги и регистъра на видове СПО. 

  Разработване и внедряване на информационно – комуникационна 
система, включващо разработване и внедряване на специализиран 
софтуер и електронни форми за заявяване на административни 
услуги; разработване и внедряване на специализиран софтуер за 
създаване на регистър на видовете СПО, PKI структура и електронен 
подпис, модули за интеграция с външни системи и регистри и 
първоначално попълнен регистър на видовете СПО, провеждане на 
обучение на служители в структурата на Възложителя и 
инспекторите/експертите на Главна дирекция „Метрологичен надзор” и 
Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” за 
работа със системата 

 

За осъществяването на гореописаните дейности, в т.ч. поставените цели 
и задачи и очаквани резултати, предвиждаме следните различни работни 
дейности, както е изобразено на таблицата по-долу. 
 

Старт     Сключване на договор 

Дейност 
1     Оценка и Анализ 

Дейност 
2     Реинженеринг на административни процеси 

Дейност 
3     Технологични разработки 

Дейност 
4     

Разработване и внедряване на информационно – 
комуникационна система 
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„Инфосистемс Интернешънъл“ ЕООД е разделя обхвата на поръчката на 
самостоятелни задачи, които могат да се изпълняват последователно или 
паралелно. Подробно са разгледани всички дейности и задачи за изпълнение 
на проекта: 

Дейност 1: Оценка и анализ на технологичната и информационна 
структура на ДАМТН с цел подобряване на административното 
обслужване на потребителите 

Анализът е първа и основна стъпка от разработка на всеки нов 
софтуерен продукт. Целта е идентифициране на потребностите и изискванията 
по настоящата поръчка, текущите процеси, използваните програмни продукти и 
други. Обхватът е извършване анализи на възможностите за оперативна 
съвместимост, съществуващите административни процеси и съществуващия 
регистър на видовете СПО и съответната нормативна база, обект на 
настоящата поръчка. 

На тази дейност ще се извърши задълбочен и добре документиран 
анализ, обхващащ настоящата дейност на ДАМТН, а именно предоставяните 
административни услуги, регистъра на видове СПО, наличната и необходимата 
технологична и информационна обезпеченост. Заложените в дейността 
анализи и оценки следва да предоставят изчерпателна и систематизирана 
информация за начините за оптимизиране на процедурите и подобряването на 
административните услуги, които се изискват, за да бъдат взети добри 
управленски решения. Извършеният анализ ще отразява резултатите от 
допълнително проучване на добри практики в държавни организации с подобен 
род дейност. По този начин ще се гарантира споделянето на добрите практики 
като важна част от хоризонталните политики и ще подпомогне прилагането на 
принципа за устойчиво развитие на изгражданите системи. 

Чрез оценка и анализ на технологичната и информационна структура на 
ДАМТН в резултат ще са изследвани нуждите и потребностите на 
организацията, което е предпоставка за пълноценното оптимизиране на 
процесите, подобряване на организацията и работните процеси, както и 
качеството и ефективността на услугите. По този начин ще се постигне 
стоящата пред агенцията цел - отваряне на администрацията към интересите и 
нуждите на гражданите, чрез предоставяне на обществена информация и 
повишаване на общественото доверие. 

 

Основни задачите, планирани през тази фаза са: 

Задача 1: Извършване на пълен анализ на съществуващата 
технологична и информациона инфраструктура на ДАМТН (в това число в това 
число хардуер, софтуер и документооборотна система); 
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Задача 2: Анализ на необходимата допълнителна технологична и 
информационна инфраструктура на ДАМТН за реализация на 
административните услуги, регистъра на видовете СПО, PKI структура и 
електронен подпис, интеграцията с външни системи (като системите на: 
Агенция по вписванията, Министерство на правосъдието, Национална агенция 
за приходите и др.) и техните регистри (регистър Булстат, търговски регистър, 
регистър „Централно бюро - Съдимост“ и др.); 

Задача 3: Подробно описание на изискванията към необходимия хардуер 
и софтуер, който да подсигури информационно-комуникационната система на 
ДАМТН и интеграцията й с външни системи и регистри; 

Задача 4: Анализ на възможностите за оперативна съвместимост на 
хоризонтално ниво; 

Задача 5: Анализ на съществуващите административни процеси, 
свързани с предоставянето на административни услуги и съответната 
нормативна база; 

Задача 6: Анализ на съществуващия регистър на видовете СПО и 
съответната нормативна база; 

Задача 7: Проучване на утвърдени добри практики в държавни 
организации с подобен род дейност 

Задача 8: Определяне и обосновка на необходимите изменения и 
допълнения в законодателството и вътрешните документи. 

Изброените задачи са пряка и задължителна предпоставка за 
постигането на цели на проекта, тъй като чрез тяхното изпълнение ще се 
създаде цялостна представа за контекста, в който работи ДАМТН, нейните 
силни и слаби страни, извършваните процедури и протичащите процеси в 
агенцията. 

Основна методология и подходи за събиране на информация, които сме 
заложили, са: 

 бизнес срещи с представители на Възложителя; 

 консултации с квалифициран персонал на Възложителя, в т.ч. 
системни администратори, ИТ специалисти; 

 получаване на техническа документация от Възложителя за 
съществуващите програмни продукти, касаещи поръчката; 

 официална кореспонденция чрез електронни писма; 
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 разговори по телефон. 

Събраната информация ще се обобщи и на база на нея ще може да се 
премине към следващата дейност по проекта, а именно: Дейност 2: 
Реинженеринг на административни процеси.В резултат от дейността ще се 
изготви доклад, съдържащ систематизирана информация за всяка от насоките 
на извършените анализи, обобщения, изводи и препоръки. Описани ще бъдат 
съществуващите работни процеси, като за всеки процес ще има разписани 
дейностите, които го съставляват и последователността и причинно-следствените 
връзки между всяка дейност. Това се извършва, като текущият начин на работа на 
агенцията се илюстрира. Целта е максимално точно и обективно да се отрази 
текущият начин на работа и наличната инфраструктура в организацията, както и 
възможностите за оптимизация и добре практики, утвърдени в други държавни 
структури. 
 
 

Дейност 2: Реинженеринг на административни процеси и подготовка 
на нормативни документи и практически ръководства 

Целта на тази дейност е да бъде направена разработка на процедурите, 
регламентиращи организационно и административното обслужване,  регистър 
на видовете СПО и обхваща всички дейности свързани с реализирането на 
утвърдените от Възложителя изисквания посочени в тръжната документация. 

Предвиден е паралелен период за приключване на Дейност 1 и 
стартиране на Дейност 2, видим в диаграмата на Гант.. 

Реинженерингът на административните процеси и подготовката на 
вътрешни актове и нормативни документи се базират изцяло на резултатите от 
аналитичните задачи, извършени на предходния етап, и включват: 

Задача 1: Разработка на процедури, регламентиращи организационното 
и административното обслужване на четирите електронни услуги, регистъра на 
видове СПО, PKI структурата и електронен подпис; 

Задача 2: Разработване на методика, съдържаща детайлно описание и 
начина на предоставяне на четирите електронни услуги. 

Задача 3: Разработване на методика, представяща същността, 
структурата и съдържанието на регистъра на видове СПО 

Задача 4: Създаване на правила за работа с PKI структура и електронен 
подпис; 
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Задача 5: Правен анализ на създадените в рамките на дейността 
процедури, методики и правила и при необходимост - проекти за изменение и 
допълнение на нормативни актове; 

Задача 6: Изработване на план за действие за утвърждаване и 
внедряване на новите организационни процедури, методики и правила за 
административно обслужване, водене на регистъра на видовете СПО, PKI 
структура и цифрово подписване и проверка на достоверността на електронни 
документи в произволни файлови формати. 
 

На база направения анализ и оценка може да се оптимизира процесите и да 
се разпишат до ниво дейности за всяка една от четирите електронни услуги, 
регистъра на видовете СПО, PKI структурата и електронен подпис. За 
разработените бъдещите процеси е важно да се прецени с Възложителя какво 
ниво на детайлизиране трябва да се постигне. Най-добрият подход обикновено 
е за всички процеси да се дефинират дейностите в тяхната последователност, 
като по-важните процеси се разпишат до ниво задачи. Така разработените 
процеси, структура и отговорности ще се обединят и разпишат в работни 
процедури. Те ще представляват описание на вече оптимизираните работни 
процеси. При разработката на процедури ще се спазва много внимателно 
мащабът на описание. Практиката препоръчва за всеки един работен процес да 
има отделна процедура. Работна инструкция  ще се разработи за дейности, 
които са много специфични. Всяка една процедура ще се окомплектова с 
работните инструкции към нея, както и съответните формуляри, използвани  в 
процеса. 

Разработената методика ще представя същността, структурата и 
съдържанието на регистъра на видове СПО от гледна точка на бъдещата 
информационно-комуникационна система.. 

Основна задача е и извършване на правен анализ на създадените в рамките 
на дейността процедури, методики и правила и при необходимост - проекти за 
изменение и допълнение на нормативни актове. Този анализ ще е насочен 
също така към идентифициране на празноти и не съответствия в  изготвените 
документи с правната уредба. 

Въз основа на реинженеринга ще бъде разработен план за действие за 
внедряване на новите организационни процедури, методики и правила, и при 
необходимост - разработване на проект за изменение и допълнение на 
нормативни актове.  

В хода на изпълнението на  всички гореописани 6 задачи ще бъдат 
положени основните принципи, необходими за разработването на 
информационно-комуникационната система, която следва да е резултат от 
Дейност 4. По време на същинското разработване на софтуера за 
информационно-комуникационна система има риск от възникване на 
непредвидени технически обстоятелства. Това може да наложи промяна на 
заданието, резултат от Дейност 3, така и промяна в разработката на системата 
по Дейност 4. В тази връзка, при необходимост, след приключване на Дейност 3 
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и Дейност 4, планът за действие и проектите за изменение и допълнение на 
нормативни актове да бъдат съобразени и актуализирани спрямо крайното 
изпълнение и резултатите от Дейност 3 и Дейност 4, за което е предвидено в 
диаграмата на Гант допълнителен паралелен период за финализиране, при 
необходимост на Дейност 2, и при приключването на Дейност 4. 

За изпълнението на тази дейност са предвидени работни срещи между 
представители на екипа на Изпълнителя. Главна роля играят Ръководителя на 
екипа, бизнес анализатора, юрист-анализи и юрист-нормативна уредба. На този 
етап допълнително е възможно да се организират бизнес срещи, консултации, 
разговори по телефон или чрез електронна поща между представители на 
Възложителя и Изпълнителя, за доуточняване и/или обсъждане на различни 
решения и/или проблеми. 

В резултати от дейността: „Реинженеринг на адвинистративните процеси и 
подготовка на нормативни документи и практически ръководства“ ще 
предоставим: 

 минимум 6 бр. разработени, утвърдени и внедрени процедури. – 
процедури регламентиращи организационното и 
административното обслужване на всяка от четирите електронни 
услуги, регистъра на видове СПО, PKI структурата и електронен 
подпис; 

 Минимум 6 бр. разработени и утвърдени методики.: 
методики,съдържащи детайлно описание и начина на 
предоставяне на  всяко от четирите електронни услуги, методика 
за същността, структурата и съдържанието на регистъра на видове 
СПО, работа с PKI структура и електронен подпис 

 Минимум 2 бр.създадени правила за работа; 

 При необходимост, разработени проекти за изменение и 
допълнение на нормативни актове; 

 Разработен план за действие за внедряване на новите 
организационни процедури, методики и правила. 

 
Извършване на настоящата дейност ще доведе до подобряване на 

организацията на работните процеси и обслужването на гражданите, ще 
повиши качеството на административното обслужване, чрез заложеното в нея 
изграждане на система от писмени процедури, методики, правила и нормативни 
документи. 

Дейност 3: Технологични разработки 

Целта на тази дейност е разработване на техническо задание 
информационно-комуникационна система за ДАМТН с модули за интеграция с 
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външни системи и регистри, придружено с подробна техническа спецификация 
на дейностите за реализация на електронните услуги и регистъра на видове 
СПО, PKI структура и електронен подпис. 

Тази дейност е планирано да започне след приключване на дейността: 
„Реинженеринг на административните процеси и подготовка на нормативни 
документи и практически ръководства“ и за изпълнението ѝ ще се вземат 
предвид извършения анализ и оценка, както и на база подготвените процедури, 
методики, правила за работа и план за действие за внедряване на новите 
организационни процедури, методики и правила. 

В рамките на дейността ще се извършат следните задачи: 

Задача 1: Систематизирано описание на процедурите и методиките;  

Задача 2: Специфициране на нуждите и техническите средства за достъп 
до информация за гражданите и бизнеса; 

Задача 3: Специфициране на техническите и софтуерни средства за 
интеграция с външни системи (като системите на: Агенция по вписванията, 
Министерство на правосъдието, Национална агенция за приходите и др.) и 
техните регистри (регистър Булстат, търговски регистър, регистър „Централно 
бюро - Съдимост“ и др.); 

Задача 4: Специфициране на техническите и софтуерни средства за 
осигуряване на оперативна съвместимост на информационно-
комуникационната система на ДАМТН с администрациите на хоризонтално 
ниво; 

Задача 5: Разработка на пълна и подробна техническа спецификация, 
съобразена с резултатите по Дейности 1 и 2.  

 

 

При изпълнението на всяка от изброените 4 задачи ще се вземат в 
предвид съответните процедури, регламентиращи организационното и 
административното обслужване на четирите електронни услуги, регистъра на 
видове СПО, PKI структура и електронен подпис. Съгласно което сме се 
заложили и общ паралелен период за приключване на Дейност 2 и стартиране 
на Дейност 3. 

В резултат на дейността ще бъде изготвен Проект за изграждане на 
информационно-комуникационна система за предлагане на електронни услуги 
и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност, 
включително модули за връзка с външни системи и регистри, съдържащ: 
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 Достъп до четири електронни услуги, позволяващ: електронно 
подаване на заявления, уведомяване и всякакъв вид обратна 
връзка с потребителите на услугите по: 

o издаване на удостоверения за вписване в регистъра на 
лица, извършващи монтаж или монтаж и ремонт на 
тахографи; 

o издаване на удостоверения за вписване в регистъра на 
лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и 
преустройство на СПО (по чл. 36, ал. 1 от Закона за 
техническите изисквания към продуктите);; 

o заверяване на инвестиционни проекти на строежите, в които 
ще функционират СПО, в частта им, която се отнася до тези 
съоръжения; 

o заверяване на техническата документация за ремонт на 
СПО. 

 Дефиниран достъп до регистъра на видовете СПО за служители на 
ДАМТН, лицензирани лица и лица, поддържащи СПО, граждани и 
юридически лица; 

 Модули за интеграция с идентифицираните външни системи (като 
системите на: Агенция по вписванията, Министерство на 
правосъдието, Национална агенция за приходите и др.) и техните 
регистри (регистър Булстат, търговски регистър, регистър 
„Централно бюро - Съдимост“ и др.); 

 Разработване и създаване на PKI структура и електронен подпис. 

Техническото задание „Проект за изграждане на информационно-
комуникационна система за предлагане на електронни услуги и електронен 
регистър на видовете съоръжения с повишена опасност, включително модули 
за връзка с външни системи и регистри“ ще съдържа: 

  описание на поведението на софтуерния продукта - 
Информационно – комуникационна система на ДАМТН за 
предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на 
видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за 
интеграция с външни системи и регистри,  

 необходимите изменения, входните и изходни параметри; 

 функционалните възможности 



 

36 
Този документ е създаден по проект „Изграждане на информационно – комуникационна система на ДАМТН за 
предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) 
и модули за интеграция с външни системи и регистри”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ с рег. № 13-32-3/27.01.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз или Министерство на финансите. 

 

 изискванията към дизайна 

 други 

Разработването на техническо задание, с коректна и пълна информация, 
зависи правилното планиране на дейностите по осъществяването на 
изграждането на системата– дейност 4, както и точността на оценката за 
необходимите ресурси. 

Техническото задание в своя окончателен вид ще трябва да бъде ясно за 
всички участници в проекта,  най-вече на възложителя. Неговата простота и 
яснота са гаранция за това, че на изпълнителя няма да му се налагат 
доработки и корекции при изпълнението на проекта на заключителния етап.  

Техническо задание обикновено се състои от 4 стъпки, от тях първите 3 
са задължителни, последната стъпка е спомагателна и е препоръчително да се 
направи:  

 Предложение и аргументиране на предложението за изменение 
или създаване на нова система. 

  Конкретен пример за входните данни, посочват се реални 
ситуации, дават се практически действия и последователности. 
Към тях се прилагат съответните действия, които трябва да се 
предприемат от софтуера.  

 Посочва се резултат от действието върху входните данни във вид 
на таблица или документ. От тук може да се провери каква 
трансформация е извършена върху входните данни и как са 
получени резултатите. При изпълнение на заданието и завършване 
на промените се проиграва именно този пример, като се 
съпоставят точка 2 и точка 3.  

 Допълнителни разяснения за метода на работа, аналози в други 
системи, евентуални сходни документи и друга спомагателна 
информация. Това е препоръчителна стъпка и служи за по-доброто 
разбиране на процесите от страна на програмистите и архитектите 
на компютърната система.  

Правилното техническо задание съдържа реални примери, с реални 
цифри и реални резултати. Така може да се анализират връзките и да се 
сравни получения резултат с предварително зададените стойности, параметри 
и действия.  

Заданието ще предвижда въвеждането на нови услуги по публично 
информационно осигуряване, интеграция и взаимодействие между 
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администрациите, както и усъвършенстване на услугите. Заданието ще наложи 
създаване на нова организация на дейността на администрацията в ДАМТН, 
която да бъде повлияна от добрите практики, идентифицирани в анализа. 

 

Дейност 4: Разработване и внедряване на информационно – 
комуникационна система 

Целта на тази дейност изпълнителят ще извърши непосредствено 
програмиране на модулите и функционалностите и дизайн на потребителския 
интерфейс, чрез писане на програмен код следвайки стриктно заданието 
разработено по Дейност 3. По време на разработката изпълнителят ще 
използва собствен хардуер, необходимия системен софтуер и развойни 
средства. 

Разработката трябва ще доведе до един цялостен продукт, като се изградят 
и въведат в експлоатация: 

 

В рамките на дейността изпълнителят ще се извършат следните задачи: 

Задача 1: Изграждане на специализиран софтуер и електронни форми за 
заявяване на административните услуги;. 

Задача 2: Разрабатка на Специализиран софтуер за създаване на 
регистър на видовете СПО, с дефиниран достъп за служители на ДАМТН, 
лицензирани лица и лица, поддържащи СПО, граждани и юридически лица; 

Задача 3:Разработка на PKI структура и електронен подпис; 

Задача 4: Модули за интеграция с външни системи (като системите на: 
Агенция по вписванията, Министерство на правосъдието, Национална агенция 
за приходите и др.) и техните регистри (регистър Булстат, търговски регистър, 
регистър „Централно бюро - Съдимост“ и др.); 

Задача 5: Осигури оперативна съвместимост в съответствие с 
нормативните документи; 

Задача 6: Доизграждане на необходимите технически връзки, 
инсталиране, тестване и пускане в действие, допълнителни при необходимост 
настройки и в случай на нужда – коригиране на системата. 

 

За изпълнението на тази дейност ка от изброените задачи ще премине 
през следните фази: 
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Проектиране и изграждане на софтуера 

По време на тази фаза ще се проектира и изгради информационно – 

комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и 

електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и 

модули за интеграция с външни системи и регистри. За изпълнянето на тази 

фаза ще се използва разработеното техническо задание по време на дейност 3. 

Системата ще се изгради поетапно на база планирания план-график. 

Всяка фаза на изграждане е разделена на следните поддейности: 

Поддейност 1: Изграждане на елемент или модул на система; 

Поддейност 2:Технически тестове на разработената функционалност.. 

За изпълнение на поръчката изграждането на системата е разделено на 

няколко относително самостоятелни задачи, а именно: 

 Изграждане на специализиран софтуер и електронни форми за 
заявяване на административните услуги;. 

 Разработка на Специализиран софтуер за създаване на регистър 
на видовете СПО, с дефиниран достъп за служители на ДАМТН, 
лицензирани лица и лица, поддържащи СПО, граждани и 
юридически лица; 

 Разработка на PKI структура и електронен подпис; 

 Модули за интеграция с външни системи (като системите на: 
Агенция по вписванията, Министерство на правосъдието, 
Национална агенция за приходите и др.) и техните регистри 
(регистър Булстат, търговски регистър, регистър „Централно бюро - 
Съдимост“ и др.)Изграждане на Диспечерската система на три 
етапа: 

По време на разработката изпълнителят ще използва собствен хардуер, 

необходимия системен софтуер и развойни средства. 
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Тестване на системата 

Целта на тази фаза е осигуряване на качествен контрол върху 

изградената информационно – комуникационна система на ДАМТН за 

предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете 

съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за интеграция с външни 

системи и регистри. чрез извършване на тестове. Планирано е да се извърши 

след изграждането на всички софтуерни компоненти на системата. 

Планираните поддейности са: 

Поддейност 1: Подготовка на тестови сървър. 

Поддейност 2: Предаване на системата за тестване. 

Поддейност 3: Тестване. 

Поддейност 4: Приключване на тестовете. 

Основните задачи, които са планирани през фазата на тест, са: 

 Подготовка на тестови сървър; 

 Демонстрация на модула с цел запознаване на представители на 

Възложителя с разработените функционалности; 

 Протокол за предаване за тестване – следва да се подпише 

протокол, в два екземпляра, за всяка от страните; 

 Изготвяне на тестови план със сценарии за тестване – съвместно 

изготвяне на тестови план, в който следва да са разписани 

различни сценарии свързани с функционалности, справки, роли. В 

него следва да се заложи график на извършването на тестовете, 

който следва предварително  да се уговори с Възложителя; 
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 Извършване на тестове за функционалности на системата – при 

необходимост Изпълнителя ще указва съдействие по време на 

извършване на тестовете; 

 Извършване на тестове по роли на видимостта и действията – 

тестовете ще помогнат на Възложителя да изчисти колко и какви 

роли са необходими, до какви данни и функционалности трябва да 

имат достъп и видимост; 

 Протокол с резултати от тестовете – в предварително уточнен срок 

от предаването на системата за тест следва да се получи протокол 

с резултати от тестовете. В него следва да са описани 

установените грешки и дефекти по време на изпълнението на 

тестовия план, ако са възникнали такива. Също така Възложителят 

може да напише препоръки и забележки към системата; 

 Отстраняване на възможни грешки – на база информацията в 

протокола с резултати от тестовете, Изпълнителят ще се опита да 

отстрани установените грешки при тестовете в най-кратък срок. На 

този етап Изпълнителят може да прави промени, въз основа на 

описаните в протокола резултати от тестовете, препоръки и 

забележки.  

Възможно е да предоставяме за тест всеки модул или компонент на 

системата поетапно, след разработването му. По този начин ще може да се 

установят евентуални грешки предварително и те да се коригират и отстранят 

своевременно, по време на изпълнение на останалите дейности по проекта, с 

цел да не се застрашат крайните срокове на проекта. Това обаче не отменя 

цялостното тестване на системата. 

Скритите дефекти след приемане на системата от Възложителя ще се 

отстраняват съгласно договорения гаранционен период. 
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На този етап е предвидена възможност да се организират бизнес срещи, 

консултации, разговори по телефон или чрез електронна поща между 

представители на Възложителя и Изпълнителя. 

 

Изготвяне на документация за обучение 

С приключването на всеки етап от изграждането на системата се 

стартира подготовката на материали и документация за обучение на 

съответната част от нея. Поддейностите на тази фаза са: 

Поддейност 1: Планиране на обучение за модула. 

Поддейност 2: Изготвяне на ръководства. 

Основните задачи, които ще се извършат на тази фаза, са: 

 Изготвяне на програма за обучение; 

 Изготвяне на изходен тест; 

 Предоставяне програма за обучение и изходен тест на 

Възложителя; 

 Одобрение на програма за обучение и изходен тест от 

Възложителя; 

 Изготвяне на документация техническо ръководство за работа със 

системата; 

 Изготвяне на документация техническо ръководство за 

администриране; 

 Изготвяне на инструкции и наръчници при необходимост; 



 

42 
Този документ е създаден по проект „Изграждане на информационно – комуникационна система на ДАМТН за 
предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) 
и модули за интеграция с външни системи и регистри”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ с рег. № 13-32-3/27.01.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз или Министерство на финансите. 

 

Съгласно тръжната документация в срок от 10 (десет) работни дни преди 

датата за провеждане на обучението, ще се представи на Възложителя за 

одобрение проекти на програма за провеждане на обучението и изходен тест, 

който да бъде попълнен от обучаваните след провеждане на обучението. В 5 

(пет) дневен срок от тяхното получаване Възложителят ще може да даде 

препоръки за внасяне на корекции в текста им, които следва да бъдат отразени 

от Изпълнителя в тридневен срок от получаване на препоръките. 

Резултат от тази фаза е изготвяне на пълна документация за работа с 

всички модули и компоненти на системата. 

 

Обучение 

След изготвянето на ръководствата и материалите за обучение ще да се 

премине към провеждане на самото обучение и инструктаж за работа със 

системата. Обучението ще се осъществи по предварително изготвен 

план/график,  съгласуван и одобрен от Възложителя. 

Планирани са следните поддейности: 

Поддейност 1: Обучение. 

Поддейност 2: Провеждане на изходен тест и оценяване; 

Поддейност 3: Приключване на обучението. 

Ще бъдат подготвени учебни материали съобразени със спецификата на 

обособените работни групи за обучение и те ще са разработени на български 

език. Предвижда се обучението да  включва: 

 Обучение на потребителите за администриране на системата;  
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 Обучение на потребителите за електронно подаване на заявления, 

уведомяване и всякакъв вид обратна връзка с потребителите на 

услугите: 

o издаване на удостоверения за вписване в регистъра на 

лица, извършващи монтаж или монтаж и ремонт на 

тахографи; 

o издаване на удостоверения за вписване в регистъра на 

лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и 

преустройство на СПО (по чл. 36, ал. 1 от Закона за 

техническите изисквания към продуктите); 

o заверяване на инвестиционни проекти на строежите, в 

които ще функционират СПО, в частта им, която се 

отнася до тези съоръжения; 

o заверяване на техническата документация за ремонт на 

СПО. 

 Обучение за работа с регистъра на видовете СПО за служители на 

ДАМТН, лицензирани лица и лица, поддържащи СПО, граждани и 

юридически лица; 

 Обучение за  създадената PKI структура и електронен подпис 

Обучаващите групи ще се състоят от: 

 Служители на ДАМТН, които ще администрират системата, 

определени от Възложителя; 

 Инспекторите/експертите на Главна дирекция „Метрологичен 

надзор” и Главна дирекция „Инспекция за държавен технически 

надзор” за работа със системата. 
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.Избрали сме да използваме при обучението т.н. метод, ориентиран към 

резултата. За да се проведе обучението е необходимо да има две страни - 

обучаващи и обучавани, „лице в лице“, т. е. физическото присъствието и на 

двете страни по време на обучителните сесии е необходимо. За нас е важен 

крайния резултат от обучението – потребителите на системата да са запознати 

с нея, да използват максимално нейните функционалност, да могат да 

изпълняват служебните си задължения оптимално и безпроблемно, 

използвайки разработената система. Методът на обучение предполага преди 

всичко постигане на поставената цел на обучението и съответна дейност, 

осъществявана с помощта на технически средства и материали. В резултат на 

осъществения процес по усвояване от обучаваните се изучават заложените 

знания в плана - постига се набелязаната цел, което е резултата от обучението.  

Структурата на дейността на обучаващите и на обучаваните е различна. 

Различен е и предмета на въздействието, към който е насочена една или друга 

дейност. Дейността на обучаващите ще е насочена към създаване на 

благоприятни условия на обучение, ясно предаване на информацията и 

знанията на обучаваните съобразно работните им дейности и задачи в 

организацията на Възложителя. Дейността на обучаваните по своята същност е 

познавателен процес.  

Изпълнителят ще планира екип от обучаващи инструктори въз основа на 

разработената и одобрена програма за обучение на потребителите. При 

необходимост по време на обучението можем да осигурим възможност за 

консултанти, разработчици или други специалисти, за да бъде предоставена, 

квалифицирана информация и съдействие. 

Избраният метод на обучение предписва целенасочени и съзнателни 

действия на обучаващите инструктори и обучаваните, които имат смисъл и 

значение само, когато конкретно се реализират. Те са своеобразно единство 

между цел и съдържание. Методът на обучение отразява не само целевия и 
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съдържателния аспект на обучението, а и неговия психологически, 

гносеологически и логически аспект.  В допълнение обучаващите ще имат 

самостоятелни задачи и практики за усвояване на преподаваната материя. 

След провеждане на обучението ще се предостави на обучаваните 

изходен тест за определяне на усвояемостта на предадените знания и умения. 

Минималната успеваемост на изходния тест, с която обучението предвиждаме 

да бъде успешно завършено, е правилно решаване на изходния тест, от поне 

60% от обучаваните лица. Заложеният процент е по-голям от изискуемата от 

Възложителя, тъй като залагаме на избрания метод, опит и екип от 

специалисти. 

Обучението ще приключи с изготвяне и подписване на Протокол за 

проведено обучение и След приключване на обучението работните групи ще 

имат необходимата квалификация и знания за работа със системата. 

 

Внедряване на системата 

След успешно преминаване на тестове е планирано внедряването на 

всички модули  и елементи от системата с цел пускането ѝ в експлоатация. 

През този етап ще се извършат следните поддейности: 

Поддейност 1: Адаптиране и внедряване на необходимите софтуерни 

продукти; 

Поддейност 2: Инсталиране на всички модули и елементи на системата; 

Поддоейност 3: Настройка на софтуера. 

Поддейност 4: Първоначално зареждане на регистъра на видовете СПО 

с наличните данни към момента; 
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Поддейност 5: Изготвяне на техническа и експлоатационна 

документация, включваща: 

 ръководство за администриране;  

 детайлно описание на базата данни; 

 описание и документация на Source-кода на системата; 

 документиране на системата – наръчник за използването й; 

 учебни материали за администратори и служители; 

Системата се счита за внедрена, когато на необходимите места за работа 

може да се достъпи системата, настроена е спрямо спецификите й и е обучен 

персонала да работи с нея. 

 

Финални тестове 

Финалните тестове имат за цел да: 

 Потвърди работоспособността на системата, съгласно 

техническото задание изготвено като резултат на дейност 3; 

 Потвърди коректността на заредените първоначално данни. 

Планирани са следните поддейности: 

Поддейност 1: Тестване на работоспособност и безотказност на всички 

модули и компоненти на софтуерната разработка; 

Поддейност 2: Тестване на коректността на заредените първоначално 

данни. 
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На този етап не се очаква да се проявят дефекти, тъй като в плана за 

изпълнение е заложено след изграждане на системата, освен тестове от 

Изпълнителя, да се извършват и тестове от Възложителя. Въпреки това сме 

предвидили време за отстраняване на евентуални недостатъци, установени на 

този етап. Дефектите ще бъдат отстранени в разумни срокове и при 

необходимост тестовете ще бъдат повторени. 

Този тест дефакто представлява  т.н. „приемен тест“. Извършва се 

тестване с данни на Възложителя, за да се провери дали системата 

удовлетворява поставените изисквания. Тестове се извършват на системата 

като едно цяло и включитват стрес тестове и симулация на реално използване 

на базата. Тези тестове отчет изпълнението на всички дефинирани изисквания 

на заданието, разработено по Дейност 3 (за което се предвижда общ период на 

паралелно изпълнение на Дейност 3 и Дейност 4), както и съответствието на 

реализацията с функционалната и техническата спецификации. 

В резултат на тази фаза се доказва: 

 Добро състояние на заредените данни; 

 Инсталационна съвместимост; 

 Цялостно функциониране на системата. 

 

Пускане в експлоатация 

Пускането на системата в експлоатация е финален етап, след което 

потребителите на системата ще могат да работят с нея. 

Планиране са следните поддейности: 

Поддейност 1: Пускане на системата в експлоатация; 
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Поддейност 2: Предоставяне на дидактически материали; 

Поддейност 3: Предоставяне на техническата и експлоатационна 

документацията към системата. 

Поддейност 4: Приемане на системата чрез подписване на приемо-

предавателен протокол в два екземпляра, за всяка от страните. 

В резултат на тази фаза, Възложителят ще получат система, която: 

 ще e  на български език, с лесен и ясен за ползване уеб дизайн; 

 ще бъде проектирана и разработена така, че да бъде гъвкава и да 

подлежи на развитие; 

 ще е  защитена чрез права за  достъп до информацията; 

 ще бъде оптимизирана, така че да осигурява бързо обслужване на 

всички потребители; 

 ще се изработи с уеб-базиран интерфейс за достъп и работа; 

 ще бъде централизирана – всички данни, подържани от системата 

ще се съхраняват в единна база данни; 

 ще използва единен стил, подходящ за всички потребителски 

интерфейси с възможност за лесна и интуитивна употреба; 

 ще покрива изискванията на Възложителя съгласно техническата 

спецификация. 

Резултати от дейност 4: Разработване и внедряване на информационно – 

комуникационна система, ще са: 
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 разработен и внедрен специализиран софтуер и електронни 

форми за заявяване на административните услуги; 

 разработен и внедрен специализиран софтуер за създаване на 

регистър на видовете СПО; 

 разработена и внедрена PKI структура и електронен подпис; 

 разработени и внедрени модули за интеграция с външни системи и 

регистри; 

 първоначално попълнен регистър на видовете СПО; 

 проведени обучения за администратори и инспектори/експерти; 

 разработка на дидактически материали: 

o 3 бр. инструкции за работа – Инструкция за работа с 

електронни форми, Инструкция за работа с регистъра на видове 

СПО, Инструкция за работа с PKI и електронен подпис; 

o 2 бр. наръчник - Наръчник за работа със 

специализирания софтуер за административните услуги и 

Наръчник за работа с външни системи и регистри 

 Разработка на техническа и експлоатационна документация 

съдържаща: 

o ръководство за администриране;  

o детайлно описание на базата данни; 

o описание и документация на Source-кода на 

системата; 
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o документиране на системата – наръчник за 

използването й; 

o учебни материали за администратори и служители. 

Методологията, която сме заложили за изпълнение на успешното 

реализиране надейност 4,   е да бъде приложен подхода SDLC. Това е 

систематична методология за управление на процесите в жизнения цикъл на 

програмен продукт и принципи за софтуерно производство – от планиране, през 

проектиране, разработване, експлоатация, до ликвидация. Използва се при 

технологични проекти за създаване на нови информационни системи и за 

функционални промени в съществуващи системи. Чрез използването на тази 

методология се гарантира повишаване на качеството на услугите, които 

предоставяме на потребителите и клиентите ни. От друга страна се повишава 

сигурността и стабилността на системите и се намалява времето на 

неработоспособност. Прилагането на тази методология допринася за 

изпълнение на изискването разработената система да отговаря на поставените 

цели, да е съвместима с актуалната и планираната системна архитектура, да се 

поддържа лесно, да е предвидено бъдещето й разрастване, така че то да бъде 

възможно при оптимално съотношение цена/производителност. 

Основни принципи и концепции на избраната методология са: 

 Напълно структуриран подход при управлението на жизнения 
цикъл на разработката, поддръжката и експлоатацията на ИТ 
системи; 

 Всеки проект има един проектен мениджър; 

 Всеки проект е необходимо еднозначно определено лице от 
висшето ръководство на Възложителя, отговорно за проекта 
(нарича се още „спонсор” или „директор” на проекта); 

 Ескалират се възникнали проблеми с цел разрешаване на 
противоречия с ресурси; 

 Всеки проект има разработен план за управление; 
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 Версии на програмните продукти; 

 Поддръжка на интегриран екип от специалисти в различни сфери; 

 Намиране на специалисти запознати отлично със сферата, за 
която ще се разработва системата; 

 Определяне на т.нар. ключови роли през цикъла на разработка 
чрез назначаване на отговорник или ръководител за всяка една от 
тях; 

 Документиране на резултатите и решенията за всяка фаза от 
цикъла на разработка; 

 Управление на данните през цикъла на разработка; 

 Официално приемане на системата от Възложителя, след като 
приключи разработката й; 

 Стартиране на проекта след като се изяснят всички необходими 
ресурси. 

 

Целта на методологията SDLC е да предоставя процедури, практики и 

указания, отнасящи се до инициирането на ИТ проекти, разработката на 

концепция, планиране, анализ на изискванията, дизайн, разработка, интеграция 

и тестване, имплементиране, реална експлоатация, поддръжка. Прилага се в 

комбинация със съществуващите правилници и указания на Изпълнителя. 

Методология може да бъде прилагана за всички типове информационни 

системи и приложения, които се изграждат както по силата на договор с външен 

доставчик, така и като собствена разработка. В зависимост от спецификата на 

всеки проект необходимостта от отчети, докладни и одобрения варира. Ето 

защо указанията, които дава методологията SDLC, могат да бъдат адаптирани 

към конкретен проект съобразно цената, обхвата, сложността и целите му. 

Може да се използва от всички структури и лица, които са отговорни или 

имат отношение към разработването на информационни системи. Всички 

ръководители на проекти и развойни екипи, включени в проекти за 
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разработване на ИТ решения, са основните ползватели на методологията 

SDLC. 

Методологията SDLC включва серии от многообхватни контролни 
механизми, базирани на следните принципи: 

 Управлението на жизнения цикъл се прилага с цел осигуряване на 
структуриран подход при разработването на информационни 
системи и работата с тях; 

 Трябва да бъде назначено отговорно лице (т.нар. спонсор, 
проектен мениджър) за ИТ проекта от страна на фирмата 
Възложител на проекта; 

 Трябва да бъде назначен проектен мениджър; 

 Изисква се подробен план за управлението на проекта; 

 През целия жизнен цикъл трябва да са налице стратегия и 
механизми за управление на данните и сигурността; 

 ИТ проектът стартира при гарантирани ресурси. 
 

SDLC методологията прецизира традиционния подход на управление на 
т.нар. жизнен цикъл на разработка на информационни системи, базирайки се 
няколко основни аспекта: 

 Методологията предлага гъвкава рамка на подход към различни 
типове ИТ проекти. Тя предоставя възможност на разработчици, 
проектни мениджъри, програмни и финансови анализатори, както и 
на Възложителя, респ. на потребителите на системата да 
селектират и комбинират по подходящ и предпочитан от тях начин 
инструментариума на методологията, така че тя да бъде 
максимално полезна за специфичните нужди на всеки ИТ проект. 

 Важна предпоставка за успеха на ИТ проекта е да сформирането 
на интегриран екип – мултидисциплинарна група от 
квалифицирани служители, които съвместно с проектния 
мениджър да участват в планирането и изпълнението на ИТ 
проекта. 

 За ефективното планиране, управление и разпределяне на 
отговорностите се изисква всеки ИТ проект да има еднозначно 
определено отговорно лице, на което се дава водещата роля при 
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ръководенето на проектния екип от нивото на висшия мениджмънт 
от страна на Възложителя, при определянето на това какви 
докладни са необходими и в кой момент от цикъла на разработка 
трябва да бъдат представени, за кои документи, респ. процеси се 
изисква одобрение и от кого и т.н., определя и кой е отговорен за 
формалното приемане на имплементираната система в края на 
фазата „Имплементиране”. 

 Ръководителят на проекта отговора за успеха на проекта и 
работата на проектния екип и други подкрепящи структури, като 
напр. работни или потребителски групи, съпричастни в 
реализирането на задачите, заложени в целите на проекта. 

 Планът за управлението на ИТ проекта е основната предпоставка 
за успешното управление на ИТ проекта. Той описва как ще бъде 
изпълнена всяка фаза от проекта в съответствие със 
специфичните му характеристики. В него се документира обхватът 
на проекта, задачите, работният график, наличните ресурси, 
взаимодействието с други проекти. Планът включва насоки за 
действие за преобладаващата част от дейностите през жизнения 
цикъл на разработка на ИТ системата и подлежи на прецизиране и 
допълване и в хода на работата. 

 Ключовите роли включват отговорности, свързани с управлението 
на разработката и функционалността на ИТ системата, тестовете 
за качество, администрирането на базите от данни, логистиката, 
финансите, системния инженеринг, внедряването, договорите, 
управление на конфигурациите и т.н. В повечето случаи е 
необходим и представител  на актуалните или потенциални 
потребители на системата, т.нар. ключов потребител. 

 Един от най-важните фактори за успеха на проекта са 
специалистите със специфични познания в съответната област, 
тъй като процесът на разработка на една ИТ система в никакъв 
случай не касае единствено ИТ специалистите, напротив – 
необходими са много специализирани познания и практически 
опит, в зависимост по предназначението на системата. 

 Ефективната комуникация и координация на дейностите зависи до 
голяма степен и от пълното и акуратно документиране на 
решенията и на действията, които се предприемат в зависимост от 
тях. При някои по-мащабни проекти дори не трябва да се 
преминава към следваща фаза, ако необходимата документация 
не е пълна и не е одобрена от ръководството на компанията или 
организацията. 
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 Данните, генерирани от ИТ системите, са изключително ценен 
ресурс. Коректността им е от критично значение за всяка 
организация в изпълнението на нейната мисия, имайки предвид, от 
една страна, непрестанното им нарастване, и от друга, 
необходимостта те да бъдат обменяни чрез интерфейси между 
различни платформи и програми. Ето защо работата по време на 
цикъла на разработка на дадена система изисква точно 
дефиниране на данните, изисква такъв дизайн и имплементация 
на автоматизираните и ръчните процеси, които да гарантират 
ефективно управление на данните. 

 Възложителят на проекта определя представител, който е 
отговорен за официалното приемане на разработената система в 
края на фазата „Имплементиране”, като подписва заедно с 
разработчика документ, че системата е одобрена. 

 Методологията SDLC обхваща процесите на взимане на решения, 
свързани както с разходите за разработка на ИТ системата, така и 
с нейната функционалност и приложение. Тя дава пълна яснота на 
процесите на подготовка и реализация на ИТ проекта, като 
дефинира стройна структура и изисквания, гарантиращи 
успешното реализиране на предвидената информационна система 
съгласно функционалните изисквания, финансовите и 
технологичните/технически възможности за реализация на 
ефективна ИТ система. 

Управлението на жизнения цикъл на една ИТ система на практика 
включва планиране и оценка във всяка фаза от цикъла на разработка на 
информационната система. При планирането и оценката се вземат предвид 
фактори като цената на системата, стабилността и зрелостта на технологията, 
колко добре са дефинирани потребителските изисквания към системата, нивото 
на стабилност на програмния продукт, потребителските изисквания, както и 
въпросите, свързани със сигурността. 

Чрез принципите на работа, заложени в методологията SDLC, рискът от 
неуспех на проекта се свежда до минимум, като се гарантира изпълнението на 
изискванията към системата и данните през целия цикъл на разработка. 
Изпълнявайки предписаните от методологията изисквания за анализиране и 
документиране на актуалното състояние на всяка фаза от цикъла на 
разработка, за тестове на различни нива и процедури за одобрение на 
системата, става възможно своевременно да бъдат открити технологичните и 
управленски проблеми и да се вземат подходящите мерки. Освен това по този 
начин методологията допринася за предоставянето на необходимата 
информация, така че да се постигне по-добър баланс на програмните, 
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техническите, управленските и финансовите аспекти при разработването на 
системата или нейното модифициране. 

За управление на процесите по методология SDLC използваме 
техническото средство REDMINE, което ни дава възможност за следене на 
процесите и ясна комуникация между техническите специалисти и експерти в 
периода на разработката. 

REDMINE е сървърно web-приложение за управление на проекти и 
следене на грешки. Всяко действие е дефинирано ясно с времеви диапазон за 
изпълнение, както и възникнали проблеми и затруднения. По този начин се 
идентифицират евентуалните рискове и се предприемат превантивни действия 
за тяхното отстраняване или намаляване на влиянието им. 

Чрез REDMINE лесно се проследяват текущите задачи и статуса на 
тяхното изпълнение. За всяка задача може да се постави приоритет, да се 
инициира към екип и да се проследи изпълнена ли е в срок. 

Предоставя функционалност за прилагане на файлове към задача, като 
те могат да бъдат спецификации, изисквания, дизайн на архитектурата, 
установени грешки при тестове и т.н. 

Изключително полезна функционалност на средата е възможността да се 
използват и приложат диаграма на ГАНТ и съпътстващ календар, илюстриращ 
еднозначно плана за изпълнение на проекта и графика за работа. 
 

Приложения 

Приложение 13.1.1 -  Диаграма на Гант 

Приложение 13.1.2 – Дейности по изпълнение на проекта 
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Приложение 13.1.1 

 

 

 

 

 

 

Тема: Диаграма на Гант 
 

 

Проект: „„Изграждане на информационно – комуникационна система на 

ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на 

видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за интеграция с 

външни системи и регистри”, във връзка с изпълнението на договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-32-3/27.01.2014 г., 

финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 

2013 г.“. 
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Съдържание 
 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

ДИАГРАМА 

ЛЕГЕНДА НА ДИАГРАМАТА 
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Въведение 

Управление на времето в проект се явява жизнено важен момент, 

отговарящ за спазването на сроковете и съответното усвояване на средства. 

За управлението на времето спомага изготвянето и поддържането на 

актуален график за изпълнение на дейностите. Той е неизменен елемент на 

всеки един проект. Доказва, че Изпълнителя ясно и пълно е разбрал основните 

цели на проекта, чрез планиране на дейностите и задачите, така че да изпълни 

проекта качествено и в срок.  

Чрез планирането на времето може да се гледа в по-далечна 

перспектива, например какви ще бъдат резултатите след месец, три месеца, 

шест месеца.  

Логическата рамка на определен проект  описва общо какви действия 

трябва да бъдат предприети.  

Цялостният график на дейностите (график на изпълнението) се 

актуализира и през първите месеци от реализацията на проекта се подготвят 

подробни графици. 
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Диаграмите на Гант са полезен инструмент за анализиране и планиране 

на сложни и комплексни проекти. Функциите, които изпълняват са: 

 Планиране на задачите, които трябва да бъдат изпълнени по дни, 

седмици, месеци или години; 

 Създаване на времеви график за дейностите; 

 Спомагат за планиране на ресурси за изпълнението на проекта; 

 Спомагат за осъществяването на "критичният път" на един проект 

и неговото завършване в срок. 

Основен елемент на графика е работата и продължителността й: 

 Работа/дейности – процес, характеризиращ се с начало, край и 

ресурси за изпълнение; 

 Продължителност на работата – времето между началото и края 

на работата. Продължителността е измерена в дни. 

Ключово за проектното планиране е взаимообвързаността на отделните 

дейности и тяхната логическа последователност (например една дейност 

зависи от изпълнението на друга преди нея). Едни дейности могат да се 

изпълняват последователно или линеарно, други могат да бъдат извършени 

паралелно. Чрез диаграмата на Гант лесно се вижда как са планирани 

дейностите - кой дейности са последователни и кой са паралелни. Спомага за 

мониторинга на един проект. 

За да се създаде графика на Гант предварително е необходимо да се 

уточнят всички дейности по проекта, последователността им, зависимостите, 

времето за изпълнение. 
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Дейностите са разпределени по дни и седмици. Диаграмата нагледно 

показва началото, продължителността и края на всяка дейност, започвайки от 

подписването на договора за изпълнение на поръчката. Паралелните дейности 

са видими по вертикалата на таблицата, а по хоризонталата са визуализирани 

последователността на действията. 

Сроковете на изпълнение по дейности са включени в плана на 

изпълнение като времевия обхват е реалистичен.  

Разпределението по дейности във времето е балансирано и съобразено с 

крайния срок за приключване на проекта. Планирани са, така че да не се 

получава струпване на всички дейности в един период. Целта е да се избегне 

непосилно  напрежение и неефективно използване на ресурсите и на човешкия 

потенциал. 

Чрез графиката се  направени изводи за нужния екип за изпълнение на 

поръчката, което спомага за дефинирането на критичните за изпълнение по 

график дейности. 

Причините и методите за промяна на регламентираните времеви 

интервали могат да са най-различни. Те зависят от спецификата на всеки един 

проект. Изходната позиция е, че не би трябвало след като е извършена оценка 

на времевия риск (Приложение 13.2.1. – Регистър за управление на риска), да 

има причини, зависещи от основните участници в проекта, поради които да се 

променят основните срокове. 
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Диаграма  
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Легенда на диаграмата 
 

 

Цвят 
 

Значение 
  

 
Доклад 

  
 

Извършване на пълен анализ на съществуващата технологична и 
информациона инфраструктура на ДАМТН (в това число в това число хардуер, 
софтуер и документооборотна система 

  
 

Анализ на необходимата допълнителна технологична и информационна 
инфраструктура на ДАМТН за реализация на административните услуги, 
регистъра на видовете СПО, PKI структура и електронен подпис, интеграцията с 
външни системи (като системите на: Агенция по вписванията, Министерство на 
правосъдието, Национална агенция за приходите и др.) и техните регистри 
(регистър Булстат, търговски регистър, регистър „Централно бюро - Съдимост“ и 
др.) 

  
 

Подробно описание на изискванията към необходимия хардуер и софтуер, който 
да подсигури информационно-комуникационната система на ДАМТН и 
интеграцията й с външни системи и регистри 

  
 

Анализ на възможностите за оперативна съвместимост на хоризонтално ниво 

  
 

Анализ на съществуващите административни процеси, свързани с 
предоставянето на административни услуги и съответната нормативна база 

  
 

Анализ на съществуващия регистър на видовете СПО и съответната 
нормативна база 

  
 

Проучване на утвърдени добри практики в държавни организации с подобен род 
дейност 

  
 

Определяне и обосновка на необходимите изменения и допълнения в 
законодателството и вътрешните документи 

  
 

Разработка на процедури, регламентиращи организационното и 
административното обслужване на четирите електронни услуги, регистъра на 
видове СПО, PKI структурата и електронен подпис 

  
 

Разработване на методика, съдържаща детайлно описание и начина на 
предоставяне на четирите електронни услуги. 

  
 

Разработване на методика, представяща същността, структурата и 
съдържанието на регистъра на видове СПО 

  
 

Създаване на правила за работа с PKI структура и електронен подпис 

  
 

Правен анализ на създадените в рамките на дейността процедури, методики и 
правила и при необходимост - проекти за изменение и допълнение на 
нормативни актове 

  
 

Изработване на план за действие за утвърждаване и внедряване на новите 
организационни процедури, методики и правила за административно 
обслужване, водене на регистъра на видовете СПО, PKI структура и цифрово 
подписване и проверка на достоверността на електронни документи в 



 

74 
Този документ е създаден по проект „Изграждане на информационно – комуникационна система на ДАМТН за 
предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) 

и модули за интеграция с външни системи и регистри”, финансиран по договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-32-3/27.01.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз или Министерство на финансите. 

 

произволни файлови формати. 

  
 

Систематизирано описание на процедурите и методиките  

  
 

Специфициране на нуждите и техническите средства за достъп до информация 
за гражданите и бизнеса 

  
 

Специфициране на техническите и софтуерни средства за интеграция с външни 
системи (като системите на: Агенция по вписванията, Министерство на 
правосъдието, Национална агенция за приходите и др.) и техните регистри 
(регистър Булстат, търговски регистър, регистър „Централно бюро - Съдимост“ и 
др.) 

  
 

Специфициране на техническите и софтуерни средства за осигуряване на 
оперативна съвместимост на информационно-комуникационната система на 
ДАМТН с администрациите на хоризонтално ниво 

  
 

Разработка на пълна и подробна техническа спецификация, съобразена с 
резултатите по Дейности 1 и 2.  

  
 

Проектиране и изграждане на съответния софтуер или модул 
  

 
Тестване на съответния софтуер или модул 

  
 

Изготвяне на документация за обучение в частта за съответния модул или 
софтуер 

  
 

Осигури оперативна съвместимост в съответствие с нормативните документи 
  

 
Доизграждане на теобходимите технически връзки 

  
 

Обучение 
  

 
Внедряване на системата 

  
 

Финални тестове 
  

 
Пускане в експлоатация 
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Приложение 13.1.2 
 

 

 

 

 

 

Тема: Дейности по изпълнение на проекта 

 

 

Проект: „Изграждане на информационно – комуникационна 
система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и 
електронен регистър на видовете съоръжения с повишена 
опасност (СПО) и модули за интеграция с външни системи и 
регистри”, във връзка с изпълнението на договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-32-
3/27.01.2014 г., финансиран по Оперативна програма 
„Административен капацитет” 2007 – 2013 г.“. 
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Въведение 

Дефинирането на дейностите и задачите е част от управлението на 

времето в проекта. Задължителен елемент е от процеса на цялостното 

управление на проекта. 

Управлението на времето в проекта включва всички онези дейности, 

които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде планирана коректно неговата 

продължителност и тя да бъде спазена в процеса на реализация на проекта. 

Всички дейности, който са описани в плана за управление, са 

съгласувани с ръководителя на проекта. Повечето  от тях са зависими от друга 

дейност, като връзката е ясно видима. Резултатът от една дейност допринася 

за по-добро осъществяване на следващата. Разпределени са дейностите във 

времето, така че да бъдат най-добре осъществени и са съобразени с 

ресурсите, планирани за проекта (Приложение 13.1 - Диаграма на Гант). По 

отношение на плана, е обърнато внимание на две важни неща: да се 

съгласуват всички дейности и да се разположат във времето така, че да 

отговарят на реалността. 

На база натрупания опит и успешно осъществените проекти е направен 

списък на всички дейности, които трябва да се извършват по време на проект. 
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Дейности по изпълнение 
 

Дейности Поддейности Задачи Описание Зависимости 

Старт     Сключване на договор   

Дейност 
0     Доклади   

  
 

  Встъпителен доклад   

  
 

  Междинни доклади    

  
 

  Окончателен доклад    

Дейност 
1     

Оценка и анализ на тех-
нологичната и информа-
ционна структура на 
ДАМТН с цел подобрява-
не на административното 
обслужване на потреби-
телите   

  1   Основни задачи   

  
 

1 

Извършване на пълен ана-
лиз на съществуващата 
технологична и информа-
циона инфраструктура на 
ДАМТН (в това число в 
това число хардуер, соф-
туер и документооборот-   
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на система 

  
 

2 

Анализ на необходимата 
допълнителна техноло-
гична и информационна 
инфраструктура на 
ДАМТН за реализация на 
административните услу-
ги, регистъра на видовете 
СПО, PKI структура и 
електронен подпис, ин-
теграцията с външни 
системи (като системите 
на: Агенция по вписвания-
та, Министерство на пра-
восъдието, Национална 
агенция за приходите и 
др.) и техните регистри 
(регистър Булстат, тър-
говски регистър, регис-
тър „Централно бюро - 
Съдимост“ и др.);   

  
 

3 

Подробно описание на 
изискванията към необхо-
димия хардуер и софтуер, 
който да подсигури ин-
формационно-
комуникационната систе-
ма на ДАМТН и интегра-
цията й с външни системи 
и регистри   

  
 

4 

Анализ на възможностите 
за оперативна съвмести-
мост на хоризонтално ни-
во;   

  
 

5 

Анализ на съществува-
щите административни 
процеси, свързани с пре-
доставянето на админис-
тративни услуги и съот-   
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ветната нормативна ба-
за; 

  
 

6 

Анализ на съществуващия 
регистър на видовете 
СПО и съответната нор-
мативна база;   

  
 

7 

Проучване на утвърдени 
добри практики в държав-
ни организации с подобен 
род дейност   

  
 

8 

Определяне и обосновка на 
необходимите изменения и 
допълнения в законода-
телството и вътрешни-
те документи   

  2   Резултат от дейността   

  
 

1 

Изготвяне на доклад, съ-
държащ систематизирана 
информация за всяка от 
насоките на извършените 
анализи, обобщения, изво-
ди и препоръки   

Дейност 
2     

Реинженеринг на адми-
нистративни процеси и 
подготовка на норматив-
ни документи и практи-
чески ръководства 

Дейност 1, 3 и 
4 

  1   Основни задачи   

  
 

1 

Разработка на процедури, 
регламентиращи органи-
зационното и админист-
ративното обслужване на 
четирите електронни ус-
луги, регистъра на видове 
СПО, PKI структурата и 
електронен подпис;   

  
 

2 

Разработване на методи-
ка, съдържаща детайлно 
описание и начина на пре-   
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доставяне на четирите 
електронни услуги. 

  
 

3 

Разработване на методи-
ка, представяща същ-
ността, структурата и 
съдържанието на регис-
търа на видове СПО   

  
 

4 

 Създаване на правила за 
работа с PKI структура и 
електронен подпис;   

  
 

5 

Правен анализ на създаде-
ните в рамките на дей-
ността процедури, мето-
дики и правила и при необ-
ходимост - проекти за из-
менение и допълнение на 
нормативни актове;   

  
 

6 

Изработване на план за 
действие за утвърждава-
не и внедряване на новите 
организационни процедури, 
методики и правила за ад-
министративно обслужва-
не, водене на регистъра 
на видовете СПО, PKI 
структура и цифрово под-
писване и проверка на 
достоверността на елек-
тронни документи в про-
изволни файлови форма-
ти.   

  2   Резултат от дейността   

  
 

1 

Минимум 6 бр. разработе-
ни, утвърдени и внедрени 
процедури   

  
 

2 
Минимум 6 бр. разработе-
ни и утвърдени методики   

  
 

3 
Минимум 2 бр.създадени 
правила за работа;   
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4 

При необходимост, разра-
ботени проекти за изме-
нение и допълнение на 
нормативни актове;   

  
 

5 

План за действие за внед-
ряване на новите органи-
зационни процедури, ме-
тодики и правила.   

Дейност 
3     Технологични разработки Дейност 1 и 2 
  1   Основни задачи   

  
 

1 

Систематизирано описа-
ние на процедурите и ме-
тодиките;    

  
 

2 

Специфициране на нужди-
те и техническите сред-
ства за достъп до инфор-
мация за гражданите и 
бизнеса;   

  
 

3 

Специфициране на техни-
ческите и софтуерни 
средства за интеграция с 
външни системи (като 
системите на: Агенция по 
вписванията, Министерс-
тво на правосъдието, На-
ционална агенция за при-
ходите и др.) и техните 
регистри (регистър Бул-
стат, търговски регис-
тър, регистър „Централ-
но бюро - Съдимост“ и др.);   

  
 

4 

Специфициране на техни-
ческите и софтуерни 
средства за осигуряване 
на оперативна съвмести-
мост на информационно-
комуникационната систе-
ма на ДАМТН с админист-
рациите на хоризонтално 
ниво;   
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5 

Разработка на пълна и 
подробна техническа спе-
цификация, съобразена с 
резултатите по Дейнос-
ти 1 и 2.    

  2   Резултат от дейността   

  
 

1 

Проект за изграждане на 
информационно-
комуникационна система 
за предлагане на елект-
ронни услуги и електронен 
регистър на видовете съ-
оръжения с повишена 
опасност, включително 
модули за връзка с външни 
системи и регистри - 
технологично задание   

Дейност 
4     

Разработване и внедря-
ване на информационно – 
комуникационна система Дейност 3 

  1   Основни задачи   

  
 

1 

Изграждане на специали-
зиран софтуер и елект-
ронни форми за заявяване 
на административните 
услуги;.   

  
  

Проектиране и изграждане 
на софтуера   

  
  

Тестване на софтуера   

  
  

Изготвяне на документа-
ция за обучение   

  
 

2 

Разработка на Специали-
зиран софтуер за създа-
ване на регистър на видо-
вете СПО, с дефиниран 
достъп за служители на 
ДАМТН, лицензирани лица 
и лица, поддържащи СПО, 
граждани и юридически 
лица;   

  
  

Проектиране и изграждане 
на софтуера   
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Тестване на софтуера   

  
  

Изготвяне на документа-
ция за обучение   

  
 

3 
Разработка на PKI струк-
тура и електронен подпис;   

  
 

4 

Модули за интеграция с 
външни системи (като 
системите на: Агенция по 
вписванията, Министерс-
тво на правосъдието, На-
ционална агенция за при-
ходите и др.) и техните 
регистри (регистър Бул-
стат, търговски регис-
тър, регистър „Централ-
но бюро - Съдимост“ и др.);   

  
  

Проектиране и изграждане 
на модулите за интегра-
ция   

  
  

Тестване на модулите за 
интеграция   

  
 

5 

Осигури оперативна съв-
местимост в съответст-
вие с нормативните доку-
менти;   

  
 

6 

Доизграждане на необхо-
димите технически връз-
ки, инсталиране, тества-
не и пускане в действие, 
допълнителни при необхо-
димост настройки и в слу-
чай на нужда – коригиране 
на системата.   

  
  

Доизграждане на теобхо-
димите технически връзки   

  
  

Обучение   
  

  
Внедряване на системата   

  
  

Финални тестове   
  

  
Пускане в експлоатация   

  2   Резултат от дейността   
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1 

Разработен и внедрен 
специализиран софтуер и 
електронни форми за зая-
вяване на администра-
тивните услуги;   

  
 

2 

Разработен и внедрен 
специализиран софтуер за 
създаване на регистър на 
видовете СПО;   

  
 

3 

Разработена и внедрена 
PKI структура и електро-
нен подпис;   

  
 

4 

Разработени и внедрени 
модули за интеграция с 
външни системи и регис-
три;   

  
 

5 

Първоначално попълнен 
регистър на видовете 
СПО;   

  
 

6 

Проведени обучения за ад-
министратори и инспек-
тори/експерти;   

  
 

7 
Разработени дидактичес-
ки материали   

  
 

8 

Разработена техническа и 
експлоатационна доку-
ментация   

Финал     
Окончателно приемане на 
дейностите   
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Приложение 13.2 

 

 

 

 

 

 

Тема: Управление на риска 

 
Проект: „Изграждане на информационно – комуникационна 
система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и 
електронен регистър на видовете съоръжения с повишена 
опасност (СПО) и модули за интеграция с външни системи и 
регистри”, във връзка с изпълнението на договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-32-
3/27.01.2014 г., финансиран по Оперативна програма 
„Административен капацитет” 2007 – 2013 г. 
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Начини за преодоляване на възможните рискове, контрол на 
качеството и сигурност и защита на информацията. 
 

В настоящият документ е предложението ни за методика за наблюдение 
и вътрешна оценка при изпълнение на дейностите. 

Подходът към управление на риска започва с план, който определя 
областта на прилагане и процеса на идентифициране, оценяване и управление 
на рисковете, които могат да повлияят на изпълнението на проекта.  

В своята същност управлението на риска е способността да се 
предвидят заплахите за проекта и да се минимизират техните  неблагоприятни 
последици. Процесът е итеративен и протича през целия жизнен цикъл на 
проекта. Той започва с идентифициране на възможните рискове, преминава 
през анализ на рисковете и планиране на управлението им, след което започва  
процес на наблюдение и регулярно връщане към процеса на анализ. 

Целта на Плана за управление на риска е да се определи стратегия за 
управление на идентифицираните рискове, свързани с проекта, за да се сведе 
до приемлив минимум въздействието върху разходите, графика и сигурността, 
както и върху резултатите от свършената работата. 

Задача на Плана за управление на риска е да се определи подход за 
наблюдение, оценка и управление на рисковете, в течение на целия проект.  

Риск е несигурно събитие или условие, което има отрицателен или 
положителен ефект върху целите на проекта, ако този риск се превърне в 
реалност.  

Предвидени са механизми за информиране на Възложителят 
своевременно, относно дейността, която се изпълнява. Процесът на 
управление на риска  идентифицира възможните източници на риск, оценява 
индивидуалните рискове и тяхното въздействие върху производителността, 
сигурността, разходите и графика. Категоризирането на рисковете и 
различните подходи имат за цел смекчаване на високи и умерени рискове и 
при възможност тяхното избягване. Разработени са планове за действие за 
управление на различните рискове.  
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Управление на риска  

Управлението на риска включва: 

 Идентифициране на рисковете 

Продължителен процес, в който се откриват потенциалните 
заплахи, застрашаващи проекта. Участват ръководителят на 
проекта, екипа по разработка, външни експерти, клиента. Те 
трябва да бъдат насърчавани да обмислят възможностите за 
възникване на  проблеми свързани с проекта. Това може да стане 
по време на регулярни работни срещи на ръководителя на проекта 
с екипа на проекта и с ключовите заинтересовани страни. Срещите 
могат да помогнат не само за откриването на рискове, но и за 
изготвяне на стратегии за избягването им. В резултат на този 
процес се създава списък на възможните рискове. За да бъдат 
идентифицирани очакваните и предвидимите рискове, се  прилагат 
различни методи: въпросници (анкетни карти), интервюта, 
brainstorming, анализ на документи, списък с очаквани и 
предвидими рискове (checklist analysis), създаден на база на 
предишен опит. 

 Планиране на управление на риска  

Този план решава как да се овладеят и как да се подходи към 
дейностите в проекта свързани с управление на риска. 

 Качествен и количествен анализ на риска  

след като възможните рискове бъдат идентифицирани е 
необходимо да се извършат качествен и количествен анализ на 
всеки от тях. Оценяват се вероятността за сбъдване и 
въздействието чрез предефинирани скали, например:  

Вероятност: много малка, средна, голяма или много голяма;  

Въздействие: катастрофално, критично, допустимо, 
незначително.  
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С данните се изготвя Регистър за управление на риска. В нея 
рисковете се подреждат по категории, нанасят се тяхната 
вероятност за сбъдване и въздействието им, както и примерен 
сценарии, които се изпълнява в случай, че риска се появи. 
Полученият списък се  сортира по въздействие и вероятност. 
Определя се праг, рисковете над който ще бъдат  управлявани. 
Важно е таблицата с рискове да се преразглежда и преоценява 
регулярно, тъй като има възможност рискове да отпаднат, да се 
добавят нови или да се променят техните оценки 

 Планиране/Намаляване на риска 

В този елемент се създава план за действие за рисковете и се 
определят и разпределят отговорностите. 

 Наблюдение и контрол на риска  

Събира се, съставя се и се отчита рисковете. 

 

Планирането на управление на риска е процес на определяне на методи, 
за справяне и овладяване на дейности, свързани с риска за този проект. 
Планирането е от решаващо значение за определяне на отчитане на 
управлението на риска, разпределение на ресурсите и адекватно определяне 
на времевите интервали за управление на риска, както и за определяне на 
основните елементи, необходими за оценка на риска. Това е процеса на 
документиране на мерките, които ще се приложат при управлението на всеки 
от идентифицираните ключовите рискове.  

 

Стратегии за управление 

Използват се  стратегии за управление: 

 Избягване на риска – стратегия, при която се намалява 
вероятността от сбъдване на риска; 

 Минимизиране на ефекта при сбъдване на риска – стратегия, при 
която се намаляват последствията от сбъдването на риска; 
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 Планове за извънредни действия – стратегия, при която 
организацията приема риска и е готова да се справи с него, ако той 
се сбъдне 

Диаграмата показва функционалните връзки между елемента от 
процедурите на управление на риска: 
 

  

 

В резултат от планирането на риска се към Регистъра за управление на 
риска се създава и поддържа План за смекчаване, наблюдение и управление 
на рисковете. Той може да бъде отделен документ или набор от 
информационни карти за всеки отделен риск, които да се съхраняват и 
управляват в база от данни. 

Набор от ръководни принципи за риска са създадени и добавени към 
Регистър за управление на риска. Тези основни рискове са идентифицирани в 
нормалния процес на планиране на проекта. Рисковите ситуации се описват за 

Управление 
на риска

1.Идентифициране 
на риска

2.1.Извършване на 
качествени 

анализи на риска

2.2.Извършване на 
количествени 

анализи на риска

3.Планиране и 
прилагане на 

мерки за  
преодоляване  на 

риска

4.Следене и 
контролиране на 

риска
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всеки идентифициран риск. Те са изразени ясно, кратко и се състоят от само 
едно рисковo състояние и едно или няколко последствията от това състояние. 

Всички участниците в проекта са отговорни за идентифицирането на 
нови рискове. Нови рискове, идентифицирани по време на срещите по проекта 
трябва да се събират и добавя в Регистъра за Риска, в рамките на максимум 
два работни дни след срещата. Отговорността за изпълнението на тази задача 
принадлежи на ръководителя на проекта. 

Прилагат се следните методи за идентифициране, като инструменти за 
определяне на рисковете, свързани с проекта: 

 Мозъчна атака (Brainstorming); 

 Интервюта; 

 SWOT (силни, слаби страни, възможности и заплахи). 

 

Създаден е Регистър за управление на риска, който регулярно се 
актуализира, в зависимост от необходимостите. Съхранява се в електронна 
форма, в библиотеката на проекта. 

Някои от главните възможни рискове, са документирани в приложената 
таблицата по-долу. Рисковете описани в таблицата не изчерпват всички 
възможни рискове. 

 

Област на риска Потенциален риск 

Спонсор/собственик на проекта 
(собственост) 

Работа на неподходящ човек  в най-
високите нива на управление. 
Надзорният съвет на директорите не е 
напълно ангажиран с проекта. 

Организационно съответствие Неуспех при препроектирането на 
бизнес процесите. 
Неуспех при обхващането на всички 
операции, генериращи данни за 
системата. 
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Област на риска Потенциален риск 

Управленска структура и 
стратегия 

Липса на подкрепа от страна на висшето 
ръководство. 
Липса на адекватен управленски 
контрол 
Липса на надеждно лидерство 
Неефективни комуникации. 

Финансиране и/или планиране 
(график) 

Повторно бюджетиране в идейния 
проект. 

Компетенции Недостатъчно обучение и повишаване 
на компетенциите. 
Недостатъчен експертен потенциал в 
организацията, в която се внедрява 
системата. 
Липса на специалисти с аналитични 
умения. 
Неуспех при съчетаването на 
компетенциите на вътрешните и 
външните експерти. 
Неспособност за привличане и 
задържане на квалифицирани 
специалисти в областта на проекта. 

Персонал Недостатъчни ресурси, използвани за 
проекта. 
Ресурси, които нямат необходимите 
възможности и квалификация. 
Ресурси отстранени от проекта, преди 
окончателно завършване. 

Включване на персонала на 
организацията, в която се 
внедрява системата 

Недостатъчно обучение на служителите 
с функция на „крайни ползватели“ на 
системата. 
Неефективни комуникации между 
организациите - внедрител и ползвател 
Недостатъчно време, отделяно за 
организационни усилия по внедряването 
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Област на риска Потенциален риск 

на системата. 
Съпротива на персонала. 
Неуспех при докладването на 
проблемите. 

Област на приложимост Изискванията сe игнорират, с цел 
възползване от технологиите 

Проектиране на системния 
софтуер 

Неуспех при придържането към 
стандартизирани спецификации, 
изисквани от внедрявания софтуер. 
Липса на надеждна системна 
интеграция. 

Технологично планиране и 
интегриране 

Неспособност за преодоляване на 
технологични бариери. 
Сложност на интеграцията със 
съществуващите „остатъчни“ 
технологични решения. 

Изисквания Промените в проекта не са добре 
управлявани. 

Култура Потребителите не са склонни да 
направят промени в бизнес процеса. 
Спонсорът/Възложителя не е силно 
ангажирани с проекта. 
Организационни промени в 
организацията поръчител, премахват 
ключов персонал. 

Управление на отношенията/ 
комуникацията 

Проектът не отговаря на очакванията на 
крайния потребител. 
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Използване качествен и количествен подход към анализа на 
риска. 

За тази методика е изготвена рискова матрица, базирана на нива, въз 
основа на вероятността и въздействието. Тя дава възможността за независима 
оценка на вероятността и последствията от риска. 

Всеки риск се оценява, за да се определи въздействието, вероятността 
за появата му и времевия интервал. Всеки риск се разглежда, за да се 
определи неговата връзка с други идентифицирани рискове. Първоначално, 
идентифицирането на риска ще даде оценка на тези качества. Ръководителят 
на проекта е отговорен за допълнителни анализи и приоритизиране на риска. 
Критериите на риска се определят чрез качествен и количествен анализ на 
риска по този план. 

Овладяване на риска представлява идентифициране на курса на 
действие или бездействие, избран с цел ефективно управление на даден риск. 
Всички идентифицирани рискове трябва да бъдат управлявани. Специфичните 
методи за овладяване, трябва да бъдат избрани след определяне на 
вероятното въздействие върху проекта. 

цпроучването, приемане на риска (документ за приемане на риска в 
Регистъра за управление на риска и закриване на риска), определяне 
рисковите качества и статус (определяне на надзорни изисквания, 
документиране в Регистъра за управление на риска и възлагане на надзорни 
действие) или намаляване на риска (създаване на плана за намаляване, 
възлагане на дейности и дейности за наблюдение и рискове). 

Дейностите за намаление са документирани в Регистъра на Риска или 
чрез създаване на отделен План за Намаляване на Риска. Планът за 
Намаляване на Риска включва всякакви усилия, изискващи повторно 
разпределяне на ресурсите на проекта. Ръководителят на проекта определя 
кога и как се прилага Плана за Намаляване на Риска. 

Информацията и показателите за наблюдение и контрол на риска, 
определени по време на планирането, се събират, контролират и анализират, 
за да се регистрират тенденциите. Лицето, избрано с тази отговорност, трябва 
да уведоми ръководителя на проекта с настоящата тенденция чрез доклади за 
състоянието на проучването и/или дейности за намаляване, по време на 
регулярни срещи по проекта. За наблюдаваните рискове трябва да бъдe 
докладвано в регулярни срещи. Регистърът за управление на Риска ще се 
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използва, за докладване на общата информация за статуса на рисковете; в 
допълнение, ръководителят на проекта използва светофарен статусен доклад, 
за да докладва на горните нива на управление за отчетения напредък, по 
време на месечните прегледи. 

По време на регулярни срещи, ръководителят на проекта взема решения 
относно закриване на риска, провежданите изследвания, намаляването на 
риска или надзора. В допълнение, това е моментът, когато ръководителя на 
проекта разрешава и отпуска средствата за управление на риска. 

Предвидените механизми за информиране на Възложителя са 
своевремени, относно дейността, която се изпълнява. Предвижда се 
възможност за корекция на дейностите в зависимост от външни и вътрешни 
фактори, като промяна на нормативната база, допълнителни изисквания и т.н. 

 

 

 

 

 

 

Роли и отговорности в проекта 
 

Роля Отговорности 

Бизнес 
анализатор 

Бизнес анализаторът помага при идентифициране и 
оценяване на контекста, последствията, въздействията, 
времето на възникване и приоритета на риска. 

Ръководител на 
проекта (РП) 

РП е член на интегрирания екип на проекта. РП 
преценява дали рискът е уникален, идентифицира 
рисковите взаимозависимостите в проекта, определя 
категоризирането на риска и въвеждащия номер. По 
време на проекта, РП постоянно следи този проект, за 
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Роля Отговорности 

потенциални рискове 
Интегриран 
проектен екип 

Интегрирания проектен екип е отговорен за 
идентифициране на рисковете, рисковите зависимости в 
проекта, контекста на риска и последиците. Той също 
така е отговорен за оценката на въздействието, 
интервал от време и приоритет на риска, според статуса 
на риска. 

Собственик на 
риска 

Собственикът на риска определя  нужните за 
намаляване на риска дейности, както и плановете за 
действие при извънредни ситуации и изпълнението на 
анализ на разходите и ползите по време на жизнения 
цикъл на проекта. Собственикът на риска е отговорен за 
наблюдението, контролирането и актуализирането на 
състоянието на риска, по време на жизнения цикъл на 
проектa. Собственикът на риска може да бъде член на 
екипа на проекта. 

 

Следене и контролиране на риска – това е последната дейност от 
управлението на рисковете. Този процес  има няколко основни задачи:  

 Да потвърди случването на даден риск  

 Да гарантира, че дейностите по предотвратяване или справяне с 
рисковете се изпълняват  

 Да установи сбъдването на кой риск е причинило съответните 
проблеми  

 Да документира информация, която да се използва при следващ 
анализ на риска 

 

Таблицата по-долу описва възлагане на отговорности на участниците в 
проекта: 
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Кой Отговорности 

Отделните 
членове 

Идентифициране на нови рискове 
Оценка на рисковата вероятността, въздействие и 
интервала от време 
Категоризация на рисковете 
Препоръчителни действия 
Помощ при приоритизиране на риска 

Ръководител 
на проекта 

Събира цялата информация за рисковете от отделни лица 
Гарантира точността на вероятностите, въздействие и 
Време на действие 
Изграждане на Регистър на Риска 
Събиране и докладване на мерките и показатели на риска 
Докладване на рисковете, на висшия мениджмънт 
Приоритизиране на рисковете 

Управител Разрешават разходи за ресурси за намаляване на риска 
Разрешават допълнителни или по временни разходи за 
намаляване на риска 

 

Следващата таблица описва критериите за комуникация и документация 
на риска: 

 

Кой Отговорности 

Членове 
(физически лица) 
на ръководителя 
на проекта 

 Всеки риск с въздействие върху 
производителността 

 Всеки риск с въздействие> 10% от бюджета 

 Всеки риск, който причинява неизпълнение на 
ключовите етапи 
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 Всеки риск, който трябва да бъде прехвърлен 
на друг екип. 

Ръководител на 
проекта  

 Статус на дейности за намаляване на риска 

 Всеки риск с въздействие върху успеха на 
проекта 

 Всеки риск, който предизвиква увеличение на 
бюджета на проекта, превишаващо 10% 

 Всеки риск с възможно отрицателно 
въздействие върху Изпълнителя и Възложителя 

 Статус на риска 

 

Рискове се анализират от гледна точка на качеството, като се използва 
категоризиране, базирано на въздействието, вероятността и интервалa от 
време, определени в разделите по-долу. 
 

Категоризация на рисковете 

Категоризация на базата на въздействието 

 Високо: 

o Изоставане от графика със закъснение повече от два 
месеца след планиран ключов етап; 

o Разходи превишаващи лимитa - 10% увеличение на 
бюджетното разпределение; 

o Технически - Загубата на критична функция или една от 
основните цели; 

o Политически - отрицателен образ на управляващото 
дружество или други лица, в средите за масово 
осведомяване. 
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 Значително: 

o Изоставане от графика със закъснение над 1 месец, но не 
повече от 2 месеца след планиран ключов етап; 

o Разходи превишаващи лимитa - над определения бюджет от 
над 5%, но не повече от 10%; 

o Технически - Една от основните цели (функция) не е 
напълно постигнатa; 

o Политически – Горните нива на управление са прекалено 
заети с успеха на проекта или неговото развитие. 

 Ниско: 

o Изоставане от графика със закъснение с повече от две 
седмици, но не повече от 1 месец след планираните 
ключови етапи; 

o Разходи превишаващи лимитa - по-малко от 5% увеличение 
на бюджетното разпределение; 

o Технически - някои искани или необходими цели не са 
изпълнени . 

 Незначително: 

o Изоставане от графика със закъснение с по-малко от 2 
седмици след планираните ключови етапи; 

o Разходи превишаващи лимитa - незначително увеличаване; 

o Технически - слабо въздействие върху техническото 
изпълнение. 
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Категоризация на базата на вероятностите: 

 Висок (шанс на възникване > 70%): 

Възникването е много вероятно и тo не може да се контролира въз 
основа на съществуващите процеси, процедури и планове. 

 Значителен (шанс на настъпване 40% - 70%) 

Възникването е вероятно и не може да се контролира изцяло въз 
основа на съществуващите процеси, процедури и планове. 

 Нисък (шанс на настъпване 20% - 39%) 

Възникването е по-малко вероятно и не може да се контролира 
изцяло въз основа на съществуващите процеси, процедури и 
планове. 

 Пренебрежим (шанс на възникване <20%) 

Възникването е почти невъзможно и като цяло се контролира въз 
основа на съществуващите процеси, процедури и планове. 

Категоризация на базата на времевия интервал: 

 Близо - действието или намаляването трябва да се осъществи в 
следващите 2 седмици. 

 Средно - действието или намаляването трябва да се осъществи в 
следващите1 до 2 месеца. 

 Далече - действието или намаляването трябва да се извърши след 
повече от 3 месеца. 

 

Карта на категоризиране на риска 

След като рисковите точки се добавят, известна степен на експозиция ще 
бъде определена за тях, червено, жълто или зелено, въз основа на следните 
комбинации от удар / вероятност: 
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Карта на категоризиране на риска: 

 Зелено - елементите, отбелязани в зелено са приемливи, без 
допълнително намаление, и те биват подложени на рутинна 
проверка. 

 Жълто – елементи маркиран в жълто може да изискват 
намаляване. Алтернативи за тези елементи се идентифицират и 
възможен компромисен вариант, за да се определят изискванията 
за намаляване. 

 Червено - елементи, маркирани в червено се считат за главните 
генератори на риска (двигател). Намалението (намаляващ) 
вариант се разработва за тези рискове. Червените рискове се 
оценяват, за да се определи въздействието върху бюджетните 
резерви и те се наблюдават до приключването им. 

 

Времевият интервал се използва заедно с Картата за категоризиране на 
риска, с цел да се определят приоритети, за да се определи дали рисковете 
изискват взимане на действия като и периода, през който рисковете трябва да 
се контролират или се контролират преди те вече да са причина за 
притеснение. Всяка среща по проекта генерира актуализация в Регистъра на 
риска за проекта, който бива изпратен до всички членове работещи на проекта. 

 

Анализът на рисковете, които са приоритизирани чрез процеса на 
качествен анализ на риска и анализ на дейностите по проекта, води до оценка. 
Прилага се цифрова оценка за всеки риск, въз основа на качествен анализ, 
след документиране този план за управление на риска. 
 



 

 

105 
Този документ е създаден по проект „Изграждане на информационно – комуникационна система на ДАМТН за 
предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) 

и модули за интеграция с външни системи и регистри”, финансиран по договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-32-3/27.01.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Държавната агенция за метрологичен и технически 
надзор и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз или Министерство на финансите. 

 

Основни рискове 

Избягване и намаляване на рисковете причинени от изоставане 
от графика при текущото изпълнение на дейностите 

 Управлението на фирмата/агенцията/институция, свързана с 
желанията и вижданията на някои от заинтересованите лица, 
възникнали в процеса на реализация на проекта да се включат 
допълнителни дейности при положение, че е утварден графика за 
текущите дейности; 

 Липсата на ръководител на проекта; 

 Нестабилна среда около екипа за изпълнение на проекта; 

 Управлението не е в състояние да взема адекватни решения в 
критични моменти свързани с текущите дейностите по проекта; 

 Конфликти в рамките на отдела и неетично поведение. 

 

Стратегия за избягване на рискове причинени от изоставяне от графика на 

проекта: 

 Съветът на директорите трябва да обсъди стратегическата 
стойност на заложени дейностите по графика; 

 Да се подчертаят ползите от проекта в управленския екип; 

 Възложителят трябва да бъде сигурен, че управляващия екип е 
ангажиран с дейностите по проекта; 

 Графика на дейностите, следва да бъде представен възможно 
най-добре на Възложителя; 

 Ясни команди (започни / продължи / спри) трябва да се дават за 
проекта; 

 Развитието на фазите от дейностите, следва да бъде съобщавано 
често на всички участници в него; 
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 Всички ползи от дейностите по графика трябва да бъдат посочени 
ясно пред висшето ръководство, по време на кратки, неформални 
срещи; 

 Слабите звена трябва да бъдат идентифицирани и трябва да се 
решават проблеми, засягащи качеството на изпълнение на 
дейностите по графика. 

 

Стратегия за намаляване на рисковете: 

 Получаване на разрешение за приключване на ангажиментите или 
изостряне на проблема; 

 Спиране на проекта. Организиране на срещи с кандидата и 
управлението, за да се вземат решения за продължаване или 
спиране. 

 Работа с клиента, за да се разберат причините за липсата на 
ангажираност по дейностите; 

 Постоянно задаване и преразглеждане на очакванията от 
ръководството на проекта; 

 Подновяване на срещи с ръководството, като се използват нови 
методи за комуникация; 

 Събиране на управленският екип, за да гласува дали проекта 
трябва да продължи. 

 

Риск от констатирани дефекти в разработената софтуерна 
система, произтичащи от дизайна, реализацията, внедряването 
или други елементи на процеса за разработка 

 

Категориите по изпълнение на проекта трябва да гарантират, че 
разработената система следва специфицираните технологии и най-добрите 
практики за софтуерно инженерство. Освен това изпълнителят трябва да 
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гарантира, че разработената софтуерна система няма дефекти произтичащи от 
дизайна, реализацията, внедряването или други елементи на процеса за 
разработка. 

Проблемни области: 

 неадекватно включване на организацията-потребител в процеса на 
внедряване; 

 неадекватно обучение на ползватели на системата; 

 липса на съответствие между поставените цели и внедряваното 
технологично решение; 

 необходимост от реинженеринг на бизнес процеси; 

 липса на съответствие между функциите на системата и реалните 
бизнес процеси; 

 липса на контрол в рамките на системата; 

 неудачна конверсия на информационните форми и адаптация на 
наличните данни към технологичното решение; 

 неудачна експлоатация на системата. 

 

Стратегии за избягване на тези рискове: 

 План на етапите от проекта за внедряване на софтуерна система. 
Подробно описание на всеки един етап по ред; 

 Изготвяне на план докато проекта е в процес на развиване; 

 Проекта трябва да се оценява в съответствие с техническите 
етапи; 

 Изработване на план за разпределение на дейностите, в подкрепа 
на плана на проекта; 
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Стратегии за намаляване на тези рискове: 

 Проектът трябва да е бил отхвърлени в етапа на подбор; 

 Анулиране очакванията и първоначално създаване на прототип; 

 Изследвания и/или създаване на макет/прототип с новата 
технология, преди да пуснете в цялата технология; 

 Анализиране на рисковете, с цел отговаряне на техническите 
изискванията; 

 Определяне на алтернативи, ако новата технология не е успешна; 

 Реинженерингът на процесите; 

 Продължителен процес на предварително настройване, тестване и 
последователно адаптиране „стъпка-по-стъпка“ на софтуерното 
решение към спецификациите на организацията ползвател. 

 

Рискове свързани с промени в нормативната уредба, които ще 
рефлектират върху изпълнението на проекта; 

В областта на прилагане на наредби, най-голям риск е, че проекта не 
може да се основава на важна нормативна уредба (резултата е, че 
изискванията на нормативната уредба се прилагат в името на технологията). 
Допълнителни фактори могат да включват факта, че целите са неясни или 
неразбрани, полето за прилагане им тенденцията да се разделя, както и 
промяна в изискванията когато проектът вече е започнала. 

 

Стратегии за избягване на тези рискове: 

 Определяне потребностите  на проекта от всяка страна 
ангажирана с него. Преглед на нормативните наредби касаещи 
изпълнението на проекта;  
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Европейския съюз или Министерство на финансите. 

 

 Валидиране на ресурсните изисквания на проекта, на ранен етап и 
след това оценка на наличния набор от наредби. Свързване на 
различните нормативни ресурси;  

  Вземат се под внимание изискванията за компетентност, в 
оценката на риска; 

 Не се участва в проекта, без необходимите документи отговарящи 
на нормативните стандарти. 

 

Стратегии за намаляване на тези рискове: 

 Разработи ясен и кратък проект, съгласуван от заинтересованите 
страни, преди започване на работа; 

 Създаване на ясен процес за контрол на измененията в 
нормативната уредба; 

 Създаване на Контролна комисия за промените в проекта с 
председател; 

 Искане за одобрение на възложителя относно промени в 
нормативната база; 

 Искане за одобрение на управляващия екип/борда на директорите 
относно най-големите промени; 

 Използване и контролиране на измерванията на добитата 
стойността  при оценяване на състоянието на проекта. 

 

 

Риск от промени в изискванията на ОПАК във връзка с 
наблюдението и отчитането на дейностите по договора, сключен 
с Бенефициента 
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Преследването на технологиите, вместо да се отговоря на логическите 
изисквания може да бъде избегнати или смекчени, използвайки стратегиите, 
описанието в настоящата документация. Проектът трябва да се изпълнява 
така, както е описан и планиран във формуляра за кандидатстване.  

Проблемни области: 

 липса на съответствие между поставените от ОПАК цели и 
реализирането на договора; 

 необходимост от преразглеждане на бизнес процеси; 

 липса на съответствие между функциите на системата и реалните 
бизнес процеси; 

 липса на контрол в рамките на договора; 

 неудачна експлоатация на системата. 

Областта на прилагане/изисквания са игнорирани в полза на 
технологията. 
 

Стратегии за избягване на тези рискове: 

 Извършване на проучване за осъществимост, за да се определи 
ползата, която се очаква за бизнеса (институционна дейност); 

 Свързване на дейностите с правилата на бизнес, представени във 
функционалните изисквания; 

 Проверка на бизнес дела чрез изпълнителния спонсор, 
определящи приоритета на проекта, въз основа на тяхната 
стойност на бизнес;  

 Проектът трябва да е бил отхвърлени в етапа на подбор; 

 Анулиране очакванията и първоначално създаване на прототип; 
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 Изследвания и/или създаване на макет/прототип с новата 
технология, преди да пуснете в цялата технология; 

 Анализиране на рисковете, с цел отговаряне на техническите 
изискванията; 

 Определяне на алтернативи, ако новата технология не е успешна; 

 Реинженерингът на бизнес процесите; 

 Продължителен процес на предварително настройване, тестване и 
последователно адаптиране „стъпка-по-стъпка“ на софтуерното 
решение към спецификациите на организацията ползвател. 

 

Стратегии за смекчаване: 

 Принудителна преоценка с висшето ръководство на проекта; 

 Спиране на проекта до получаване и придобиване на бизнес 
разбиране; 

 Проучване на технологични алтернативи и сравняване на 
обясненията за всяка алтернатива; 

 Въвеждане на алтернатива, описана в плана за риска; 

 Анализ на въздействието върху разходите, график/програма в 
областта на приложимост. 

 

За всеки риск са предложени мерки за преодоляването им, възможност 
за настъпването им. В допълнение е оценена тежестта на ефекта на риска, 
степента на въздействие на риска върху изпълнението на обществената 
поръчка и са предложени мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в 
приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се 
предприемат подобни мерки в конкретния случай. 
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Приложения 

Приложение 13.2.1 – Регистър за управление на риска 
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Приложение 13.2.1 

 

 

 

 

 

 

Тема: Регистър за управление на риска 

 
Проект: „Изграждане на информационно – комуникационна 
система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и 
електронен регистър на видовете съоръжения с повишена 
опасност (СПО) и модули за интеграция с външни системи и 
регистри”, във връзка с изпълнението на договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-32-
3/27.01.2014 г., финансиран по Оперативна програма 
„Административен капацитет” 2007 – 2013 г. 
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№ Обхват 
Вероят-

ност 
 

Степен 
на 

въздей-
ствие  

Тежест 
на 

ефекта 
на риска 

Мерки за 
недопускане/предотвратяване на 

риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за 
невъзможността да се 

предприемат подобни мерки в 
конкретния случай 

Мерки за преодоляване на 
риска 

Отговорник на 
риска 

1. Риск от неточност в предоставените данни  

1 
Сериозни грешки или 
разминавания между 
проект и документацията.  

значи-
телна висока 3 

Предварителен оглед на проекта и 
обекта за наличието на 
несъответствия и задаване на 
уточняващи въпроси. Тясно 
придържане към спецификацията на 
системата на Възложителя. 

Промяна в графика и 
изпълнение на дейностите в 
други участъци, 
препроектиране при 
необходимост. 

Ръководител на 
екипа. Експерт 
Бизнес Анализи. 

 

2 
 Риск, свързан със 
сложността на проекта за 
внедряване 

значи-
телна висока 3 

Предварителен анализ на 
съществуващите бизнес процеси. 
Изготвянето на предварителен проект 
и съгласуване с Възложителя 

Организационни промени и 
реинжинеринг на бизнес 
процесите ако е допустимо. 
 

Ръководител на 
екипа. 
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Вероят-
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Степен 
на 
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на 

ефекта 
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недопускане/предотвратяване на 
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риска 

Отговорник на 
риска 

3 

Възникване на 
затруднения при изготвяне 
на техническа 
спецификация  поради 
неясно или  твърде тясно 
формулирани изисквания в 
задание. 

значи-
телна висока 3 

Предварителен анализ на 
съществуващите бизнес процеси. 
Изготвянето на предварителен проект 
и съгласуване с Възложителя 

Организационни промени и 
реинжинеринг на бизнес 
процесите ако е допустимо. 
 

Ръководител на 
екипа. Експерт 
Бизнес Анализи. 

 

4 

Затруднения при 
съгласуване на техническа 
спецификация, свързани с 
постигане на необходими 
параметри, използвани 
технологии, лицензни 
условия и др. 

значи-
телна висока 3 

Предварителен оглед на проекта и 
обекта за наличието на 
несъответствия и задаване на 
уточняващи въпроси. Тясно 
придържане към спецификацията на 
системата на Възложителя. 

Организационни промени и 
реинжинеринг на бизнес 
процесите ако е допустимо. 
 

Ръководител на 
екипа. 



 
 
 

116 
Този документ е създаден по проект „Изграждане на информационно – комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на 

видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за интеграция с външни системи и регистри”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ с рег. № 13-32-3/27.01.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на финансите. 

 

       
 

№ Обхват 
Вероят-

ност 
 

Степен 
на 

въздей-
ствие  

Тежест 
на 

ефекта 
на риска 

Мерки за 
недопускане/предотвратяване на 

риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за 
невъзможността да се 

предприемат подобни мерки в 
конкретния случай 

Мерки за преодоляване на 
риска 

Отговорник на 
риска 

5 
 
 
 
 
 

Разработване на грешна 
функционалност на 

системата 
 
 
. 

значи-
телна 

 
 
 
 

Висока 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Предварителен оглед на проекта и 
обекта за наличието на 

несъответствия и задаване на 
уточняващи въпроси. Тясно 

придържане към спецификацията на 
системата на Възложителя. 

 
 
 
 
 
 

Промяна в графика и 
изпълнение на дейностите в 

други участъци, 
препроектиране при 

необходимост. 
 
 
 
 
 
 
 

Ръководител на 
екипа. 

Експерт Бизнес 
Анализи. 
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въздей-
ствие  

Тежест 
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2. Времеви рискове- Рискове от забава на изпълнението  

2.1.Закъснение началото на започване на работа по проекта  

6 Несъгласуван проект  значи-
телна висока 3 

Мерки за комуникация: предварителна 
среща в началото с всички участници 
в в проекта за представяне на екипа и 
организацията на изпълнение, ясно 
дефиниране на ролите и 
отговорностите, редовни срещи за 
комуникация на напредъка и 
планираните етапите в следващ 
период от време. 

Преразглеждане   на всички 
етапи на проект за 
изпълнение. Изготвяне на нов 
проект за съгласуване. 

Ръководител на 
екипа. 
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документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на финансите. 

 

       
 

№ Обхват 
Вероят-

ност 
 

Степен 
на 

въздей-
ствие  

Тежест 
на 

ефекта 
на риска 

Мерки за 
недопускане/предотвратяване на 

риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за 
невъзможността да се 

предприемат подобни мерки в 
конкретния случай 

Мерки за преодоляване на 
риска 

Отговорник на 
риска 

7 
Закъснение началото на 
започване на работа по 
проекта 

значи-
телна висока 3 

Спазване на процедурата за 
съгласуване и предварително 
уточняване между страните. 

Изместване начало на работа 
по проекта 

Ръководител на 
екипа. 

8 
Изоставане от графика при 
текущото изпълнение на 
дейностите; 

значи-
телна висока 3 Допитване до експерти в областта за 

оценка на времето. 
Преразпределение на 
човешките ресурси. 

Ръководител на 
екипа. 

9 
Риск от закъснение за 
окончателно приключване 
и предаване на проекта 

значи-
телна висока 3 Преразглеждане на срока за 

изпълнение на проекта. 
Преразпределение на 
човешките ресурси. 

Ръководител на 
екипа. 

10 

Липса/недостатъчна 
координация и 
сътрудничество между 
заинтересованите страни в 
рамките на проекта. 

значи-
телна 

значи-
телна 2 

Редовни срещи за комуникация на 
напредъка и планираните етапите в 
следващ период от време. 

Промяна в графика и 
изпълнение. Извършване на 
дейности, който не са пряко 
свързани с възникнал проблем 
или недостиг на информация. 

Ръководител на 
екипа. 
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№ Обхват 
Вероят-

ност 
 

Степен 
на 

въздей-
ствие  

Тежест 
на 

ефекта 
на риска 

Мерки за 
недопускане/предотвратяване на 

риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за 
невъзможността да се 

предприемат подобни мерки в 
конкретния случай 

Мерки за преодоляване на 
риска 

Отговорник на 
риска 

2.2.Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите  

11 

Неочаквани промени в 
изискванията поради 
външни причини – закони, 
стандарти, оперативни 
решения на ръководни 
органи на страната, 
международни задължения 
и др. 

ниска значи-
телна 2 

Спазване на изискванията на 
актуалното 
законодателство.Постоянен 
тристепенен контрол върху работата 
на екипите. Периодичен одит на 
изпълнение на проекта; Информиране 
за промени в законодателството. 

Незабавно изпълнение 
препоръките на държавните и 
общински институции 

Ръководител на 
екипа.  

12 

Възникване на проблеми 
при изпълнение на проекта 
заради трета страна в 
процеса на интегриране. 

значи-
телна 

значи-
телна 2 

Социалната значимост на проекта 
налага използване на ясни мерки за 
публичност и комуникация с всички 
заинтересовани страни. Редовни 
срещи за комуникация на напредъка и 
планираните етапите в следващ 
период от време. 

Незабавно среща със 
страните и съответно 
предприемат се действия за 
отстраняване на проблема. 

Ръководител на 
екипа. 
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помощ с рег. № 13-32-3/27.01.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския 
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№ Обхват 
Вероят-

ност 
 

Степен 
на 

въздей-
ствие  

Тежест 
на 

ефекта 
на риска 

Мерки за 
недопускане/предотвратяване на 

риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за 
невъзможността да се 

предприемат подобни мерки в 
конкретния случай 

Мерки за преодоляване на 
риска 

Отговорник на 
риска 

13 

Невъзможност за 
провеждане или сериозно 
затруднения за 
провеждане на ефективни 
тестове. 

ниска значи-
телна 2 Провеждането на предварителни 

поетапни тестове. 

Подготвяне на тестова  среда, 
пилотна система, за 
извършване на тестове. 

Ръководител на 
екипа. 

14 

Отрицателни резултати от 
тестове, водещи до 
необходимост от големи 
промени в проекта. 

значи-
телна 

значи-
телна 2 

Провеждане на периодични тестове и 
съгласуване на изохните резултати с 
Възложителя.  

Промяна в графика и 
изпълнение на дейностите, 
препроектиране при 
необходимост. 

Ръководител на 
екипа. 

15 

Кадрови проблеми – липса 
на специалисти с 
необходимата 
квалификация и опит. 

ниска значи-
телна 2 

Поддържане на наличен обучен и 
правоспособен персонал. 
Осигуряване на текуща програма за 
поддържане и повишаване на 
професионалната квалификация на 
персонала. 

Подбор на персонал с 
доказани професионални 
знания и умения.Програма за 
въвеждане за спазване 
изискванията на 
Интегрираната система за 

Ръководител на 
екипа. 
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№ Обхват 
Вероят-

ност 
 

Степен 
на 

въздей-
ствие  

Тежест 
на 

ефекта 
на риска 

Мерки за 
недопускане/предотвратяване на 

риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за 
невъзможността да се 

предприемат подобни мерки в 
конкретния случай 

Мерки за преодоляване на 
риска 

Отговорник на 
риска 

Осигуряване на програма за 
задържане и развиване на потенциала 
на  служителите. 
Управление чрез цели и годишно 
оценяване и атестация. 

управление на качество, 
безопасност и околна 
среда.Вътрешна менторска 
програма с обучение и даване 
на обратна връзка за 
качеството на резултатите. 

16 

Липса/недостатъчно 
съдействие и/или 
информация от страна на 
други участници в  
процесите по проекта 

значи-
телна 

значи-
телна 2 

Редовни срещи за комуникация на 
напредъка и планираните етапите в 
следващ период от време. 

Промяна в графика и 
изпълнение. Извършване на 
дейности, който не са пряко 
свързани с възникнал проблем 
или недостиг на информация. 

Ръководител на 
екипа. 

17 

Липса/недостатъчна 
координация и 
сътрудничество между 
заинтересованите страни в 
рамките на проекта. 

значи-
телна 

значи-
телна 2 

Редовни срещи за комуникация на 
напредъка и планираните етапите в 
следващ период от време. 

Промяна в графика и 
изпълнение. Извършване на 
дейности, който не са пряко 
свързани с възникнал проблем 
или недостиг на информация. 

Ръководител на 
екипа. 
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№ Обхват 
Вероят-

ност 
 

Степен 
на 

въздей-
ствие  

Тежест 
на 

ефекта 
на риска 

Мерки за 
недопускане/предотвратяване на 

риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за 
невъзможността да се 

предприемат подобни мерки в 
конкретния случай 

Мерки за преодоляване на 
риска 

Отговорник на 
риска 

18 Конфликт между 
участниците в екипите ниска значи-

телна 2 

 
 
Социалната значимост на проекта 
налага използване на ясни мерки за 
публичност и комуникация с всички 
заинтересовани страни и 
отстраняване на възможности за 
ескалиране на конфликти. 
 

Овладяване на конфликта. Ръководител на 
екипа. 
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№ Обхват 
Вероят-

ност 
 

Степен 
на 

въздей-
ствие  

Тежест 
на 

ефекта 
на риска 

Мерки за 
недопускане/предотвратяване на 

риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за 
невъзможността да се 

предприемат подобни мерки в 
конкретния случай 

Мерки за преодоляване на 
риска 

Отговорник на 
риска 

19 Загуба на информация ниска ниска 1 

Прилагане на система за архивиране 
на информация на хартия и в 
електронен ви. Гарантиране 
сигурността на информацията на база 
принципите на качество в ISO 
9001:2008 и ISO/IEC 27001 - Системи 
за управление на сигурността на 
информацията 
 

Организиране на 
опреснително обучение по 
инструкциите за архивиране 
на информация. Контрол на 
предприетите мерки. 

Софтуерен 
програмист 
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Мерки за преодоляване на 
риска 

Отговорник на 
риска 

20 

Забава в срока и 
неспазване графика за 
изработка и доставка на 
материали и 
технологичното 
оборудване. 

значи-
телна 

значи-
телна 2 

Сключени договори с утвърдени и 
надеждни доставчици. Проверка на 
място за капацитет на производство и 
качество на изпълнението.Предвиден 
времеви резерв за 
доставката.Изготвяне и вътрешен 
контрол на график за 
доставки.Планиране доставката да 
става един месец (или повече в 
зависимост от времето за доставка) 
преди започване на работа по 
проекта. Осигуряване на 
алтернативни доставчици. 

Промяна в графика и 
изпълнение. Извършване на 
дейности, който не са пряко 
свързани с липсващите 
материали. 

Ръководител на 
екипа 
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№ Обхват 
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Степен 
на 

въздей-
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на 

ефекта 
на риска 
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риска 
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риска 

21 Фалит на основен 
доставчик ниска висока 3 

 
Сключване договори с големи и 
утвърдени фирми, с гаранции за 
изпълнението. 
Осигуряване на алтернативни 
доставчици 
 

Промяна в графика и 
изпълнение на проекта. 
Извършване на дейности, 
който не са пряко свързани с 
липсващия материал. 

Ръководител на 
екипа 

22 Продължителни лоши 
метеорологични условия 

значи-
телна 

значи-
телна 2 

Следене на месечната и 10-дневната 
прогнози за времето и планиране на 
възможните видове дейност според 
атмосферите условия. Предвиждане 
на резерв от време в графика. 

Коригиране на работния 
график с даване на почивни 
дни в период с лоши 
атмосферни условия. 
Непрекъснато следене на 
графика на обекта и 
увеличаване на броят на 
екипите за наваксване при 
приемливи атмосферни 
условия. 

Ръководител на 
екипа 
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№ Обхват 
Вероят-

ност 
 

Степен 
на 

въздей-
ствие  

Тежест 
на 

ефекта 
на риска 

Мерки за 
недопускане/предотвратяване на 

риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за 
невъзможността да се 

предприемат подобни мерки в 
конкретния случай 

Мерки за преодоляване на 
риска 

Отговорник на 
риска 

23 Форсмажорни 
обстоятелства ниска висока 3 

Природни бедствия, промишлени 
аварии и катастрофи, както и 
обществени безредици, стачки, война 
и кризи са извън възможностите за 
недопускане на Изпълнителя. 

При настъпване на 
форсмажорно обстоятелство 
се действа съгласно 
процедурата за управление на 
кризи на Изпълнителя и 
актуалните Планове за 
действие в сътрудничество с 
компетентните органи. 

Ръководител на 
екипа 

24 
Обществено недоволство 
/митинги, стачки, 
блокиране на пътища/ 

ниска значи-
телна 2 

Мерки за публичност и комуникация: 
следене на новините в регионален и 
национален мащаб; навременна 
оценка и предприемане на действия, 
ограничаващи евентуален негативен 
ефект. 

Промяна в графика и 
изпълнение на дейностите в 
други възможни участъци. 
Търсене на съдействие от 
страна на компетентните 
органи. 

Ръководител на 
екипа. 
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№ Обхват 
Вероят-

ност 
 

Степен 
на 

въздей-
ствие  

Тежест 
на 

ефекта 
на риска 

Мерки за 
недопускане/предотвратяване на 

риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за 
невъзможността да се 

предприемат подобни мерки в 
конкретния случай 

Мерки за преодоляване на 
риска 

Отговорник на 
риска 

25 
Спиране на работата на 
обекта от държавни или 
общински институции 

ниска значи-
телна 2 

Спазване на изискванията на 
актуалното 
законодателство.Постоянен 
тристепенен контрол върху работата 
на екипите. Периодичен одит на 
изпълнение на проекта; Информиране 
за промени в законодателството. 
 
 

Незабавно изпълнение 
препоръките на държавните и 
общински институции 

Ръководител на 
екипа.. 

26 Политически натиск ниска ниска 1 

Социалната значимост на проекта 
налага използване на ясни мерки за 
публичност и комуникация с всички 
заинтересовани страни. 

Пресконференция и търсене 
на подкрепа от страна на 
обществеността. 

Ръководител на 
екипа. 
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№ Обхват 
Вероят-

ност 
 

Степен 
на 

въздей-
ствие  

Тежест 
на 

ефекта 
на риска 

Мерки за 
недопускане/предотвратяване на 

риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за 
невъзможността да се 

предприемат подобни мерки в 
конкретния случай 

Мерки за преодоляване на 
риска 

Отговорник на 
риска 

27 Кражба на материали и 
техника ниска значи-

телна 2 
Предварително планиране на местата 
за съхранение на техника и 
материали. 

Подобряване на мерките за 
сигурност и осигуряване на 
нови количества материали и 
/или резервна техника. 

Ръководител на 
екипа. 

Софтуерен 
програмист 
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№ Обхват 
Вероят-

ност 
 

Степен 
на 

въздей-
ствие  

Тежест 
на 

ефекта 
на риска 

Мерки за 
недопускане/предотвратяване на 

риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за 
невъзможността да се 

предприемат подобни мерки в 
конкретния случай 

Мерки за преодоляване на 
риска 

Отговорник на 
риска 

28 Неизправност на  техника ниска ниска 1 

Управление на механизацията само от 
обучен, правоспособен и инструктиран 
персонал. Използване на 
техническото оборудване само за 
дейности, за които е предназначено. 
Стриктно спазване на инструкциите за 
работа с конкретното устройство и 
извършване на превантивна 
поддръжка от оператора.Спазване на 
графика за периодични прегледи от 
екипите по поддръжка.Поддържане на 
екип за реакция при аварийна 
ситуация.Сключване на договори със 
специализирани фирми за наем на 
техника при необходимост. 

Замяна на неизправното 
оборудване до отстраняване 
на повредата  с друго от 
същия работен клас; 
 
Осигуряване на действащ 
механизъм  през време на 
целия срок на договора за 
предоставяне на оборудване 
под наем. 

Ръководител на 
екипа. 

Софтуерен 
програмист 
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съюз чрез Европейския социален фонд. 
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№ Обхват 
Вероят-

ност 
 

Степен 
на 

въздей-
ствие  

Тежест 
на 

ефекта 
на риска 

Мерки за 
недопускане/предотвратяване на 

риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за 
невъзможността да се 

предприемат подобни мерки в 
конкретния случай 

Мерки за преодоляване на 
риска 

Отговорник на 
риска 

29 Допускане на злополуки и 
инциденти ниска ниска 1 

Познаване и прилагане на 
изискванията на законодателството, в 
т.ч. ЗЗБУТ, Наредба №2 от 22.03.2004 
г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на строителни и 
монтажни работи, и Интегрираната 
система за безопасност, здраве и 
околна среда.Ясни отговорности и 
задължения на участниците в 
трудовия процес. 

Анализ на ситуацията и 
търсене на основните 
причини.Прилагане на 
корективни мерки в 
зависимост от конкретната 
причина за 
инцидента.Информираност на 
персонала за предприетите 
мерки.Проверка за 
ефективност на предприетите 
мерки. 

 
Ръководител на 
екипа. 
Софтуерен 
програмист 
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№ Обхват 
Вероят-

ност 
 

Степен 
на 

въздей-
ствие  

Тежест 
на 

ефекта 
на риска 

Мерки за 
недопускане/предотвратяване на 

риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за 
невъзможността да се 

предприемат подобни мерки в 
конкретния случай 

Мерки за преодоляване на 
риска 

Отговорник на 
риска 

30 

Текучество на 
изпълнителски персонал, 
голям брой 
назначени/напуснали нови 
служители 

ниска значи-
телна 2 

Поддържане на наличен обучен и 
правоспособен персонал. 
Осигуряване на текуща програма за 
поддържане и повишаване на 
професионалната квалификация на 
персонала. 
Осигуряване на програма за 
задържане и развиване на потенциала 
на  служителите. 
Управление чрез цели и годишно 
оценяване и атестация. 

Подбор на персонал с 
доказани професионални 
знания и умения.Програма за 
въвеждане за спазване 
изискванията на 
Интегрираната система за 
управление на качество, 
безопасност и околна 
среда.Вътрешна менторска 
програма с обучение и даване 
на обратна връзка за 
качеството на резултатите. 

Ръководител на 
екипа. 
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№ Обхват 
Вероят-

ност 
 

Степен 
на 

въздей-
ствие  

Тежест 
на 

ефекта 
на риска 

Мерки за 
недопускане/предотвратяване на 

риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за 
невъзможността да се 

предприемат подобни мерки в 
конкретния случай 

Мерки за преодоляване на 
риска 

Отговорник на 
риска 

31 

Свиване на бюджета в 
следствие на 
икономическата 
обстановка 

ниска висока 3 Информираност по отношение 
възникването на такава възможност.  

Предвиждане на 
допълнителни ресурси. 
Преразпределение на 
човешките 
ресурси.Преразглеждане на 
цялостния проект. 
 

Ръководител на 
екипа.  

32 Подценяване времето за 
разработка на системата 

значи-
телна висока 3 Допитване до експерти в областта за 

оценка на времето.  
Преразпределение на 
човешките ресурси. 

Ръководител на 
екипа. 
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№ Обхват 
Вероят-

ност 
 

Степен 
на 

въздей-
ствие  

Тежест 
на 

ефекта 
на риска 

Мерки за 
недопускане/предотвратяване на 

риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за 
невъзможността да се 

предприемат подобни мерки в 
конкретния случай 

Мерки за преодоляване на 
риска 

Отговорник на 
риска 

33 Причиняване на 
екологични щети ниска ниска 1 

Спазване на приложимото 
законодателство. Обновяване на 
техниката, редовна превантивна 
поддръжка и обслужване. Спазване на 
набелязаните мерки за опазване на 
околната среда.Постоянен контрол 
върху работата на екипите. 
Периодичен одит на изпълнение на 
проекта и спазването на мерките за 
опазване на околната среда. 

Незабавно отстраняване на 
последствията и 
възстановяване на околната 
среда.Коригиране на 
превантивните 
мерки.Информиране на 
персонала за корекциите. 

Ръководител на 
екипа. 
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№ Обхват 
Вероят-

ност 
 

Степен 
на 

въздей-
ствие  

Тежест 
на 

ефекта 
на риска 

Мерки за 
недопускане/предотвратяване на 

риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за 
невъзможността да се 

предприемат подобни мерки в 
конкретния случай 

Мерки за преодоляване на 
риска 

Отговорник на 
риска 

34 

Загуба на информация. 
Отказ на някои от страните 
при подписване на актове,  
протоколи  и помощни 
документи  необходими за 
предаване на обекта 

ниска висока 3 

Редовна информираност на всички 
заинтересовани страни за текущото 
състояние на изпълнението и 
съобразяване със законовите 
изисквания за съставяне на 
документите. 

Незабавно среща със 
страните и съответно 
предприемат се действия за 
отстраняване на проблема, 
уточняване формата на 
документите. 

Ръководител на 
екипа. 

Софтуерен 
програмист 

3. Финансов риск  

35 Превишаване бюджета на 
проекта 

значи-
телна 

значи-
телна 2 

Предварително направени подробни 
разчети, проектобюджет,спазване на 
изготвените графици за работа и 
доставка на материали, превантивен  
Редовно съставяне и проверка на 
дневни отчети.текущ контрол на 
разходите спрямо планираните 

Преработване на графиците 
за работа и доставка на 
материали, увеличаване 
производителността на труд, 
допълнителен финансов 
ресурс. 

Ръководител на 
екипа.  
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№ Обхват 
Вероят-

ност 
 

Степен 
на 

въздей-
ствие  

Тежест 
на 

ефекта 
на риска 

Мерки за 
недопускане/предотвратяване на 

риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за 
невъзможността да се 

предприемат подобни мерки в 
конкретния случай 

Мерки за преодоляване на 
риска 

Отговорник на 
риска 

разходни норми и проектобюджета. 

36 
Забава на плащанията по 
договора от страна на 
Възложителя 

значи-
телна 

значи-
телна 2 

Навременно изготвяне и предаване на 
документи за плащане; актуализиране 
на график за паричен поток; 
осигуряване на допълнителни парични 
средства. 

Преговори с доставчици за 
разсрочване на плащания; 
кредитна линия за обекта. 

Ръководител на 
екипа. 
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документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на финансите. 

 

       
 

№ Обхват 
Вероят-

ност 
 

Степен 
на 

въздей-
ствие  

Тежест 
на 

ефекта 
на риска 

Мерки за 
недопускане/предотвратяване на 

риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за 
невъзможността да се 

предприемат подобни мерки в 
конкретния случай 

Мерки за преодоляване на 
риска 

Отговорник на 
риска 

37 

Преразход на материален 
и/или финансов ресурс в 
хода на изпълнение на 
проекта 

ниска значи-
телна 2 

 
Предварително направени подробни 
разчети, проектобюджет,спазване на 
изготвените графици за работа и 
доставка на материали.  Редовно 
съставяне и проверка на дневни 
отчети,текущ контрол на разходите 
спрямо планираните разходни норми 
и проектобюджета. 
 

Преработване на графиците 
за работа и доставка на 
материали, увеличаване 
производителността на труд, 
допълнителен финансов 
ресурс. 

Ръководител на 
екипа. 
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№ Обхват 
Вероят-

ност 
 

Степен 
на 

въздей-
ствие  

Тежест 
на 

ефекта 
на риска 

Мерки за 
недопускане/предотвратяване на 

риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за 
невъзможността да се 

предприемат подобни мерки в 
конкретния случай 

Мерки за преодоляване на 
риска 

Отговорник на 
риска 

38 
Недостиг във 
финансирането на 
поддръжката 

ниска значи-
телна 2 

 
Предварително направени подробни 
разчети, проектобюджет,спазване на 
изготвените графици за работа, 
Превантивен контрол - Редовно 
съставяне и проверка на дневни 
отчети. Текущ контрол на разходите 
спрямо планираните разходни норми 
и проектобюджета. 
 
 
 
 
 
 

Преработване на графиците 
за работа и доставка на 
материали, увеличаване 
производителността на труд, 
допълнителен финансов 
ресурс. 

Ръководител на 
екипа. 
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видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за интеграция с външни системи и регистри”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
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Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на финансите. 

 

       
 

№ Обхват 
Вероят-

ност 
 

Степен 
на 

въздей-
ствие  

Тежест 
на 

ефекта 
на риска 

Мерки за 
недопускане/предотвратяване на 

риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за 
невъзможността да се 

предприемат подобни мерки в 
конкретния случай 

Мерки за преодоляване на 
риска 

Отговорник на 
риска 

4. Риск от затруднена комуникация и/или липса на съдействие между страните участници в изпълнението  

39 Несъгласуван проект  значи-
телна висока 3 

Мерки за комуникация: предварителна 
среща в началото с всички участници 
в в проекта за представяне на екипа и 
организацията на изпълнение, ясно 
дефиниране на ролите и 
отговорностите, редовни срещи за 
комуникация на напредъка и 
планираните етапите в следващ 
период от време. 

Преразглеждане   на всички 
етапи на проект за 
изпълнение. Изготвяне на нов 
проект за съгласуване. 

Ръководител на 
екипа. 
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№ Обхват 
Вероят-

ност 
 

Степен 
на 

въздей-
ствие  

Тежест 
на 

ефекта 
на риска 

Мерки за 
недопускане/предотвратяване на 

риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за 
невъзможността да се 

предприемат подобни мерки в 
конкретния случай 

Мерки за преодоляване на 
риска 

Отговорник на 
риска 

40 

Липса/недостатъчна 
координация и 
сътрудничество между 
заинтересованите страни в 
рамките на проекта. 

значи-
телна 

значи-
телна 2 

Редовни срещи за комуникация на 
напредъка и планираните етапите в 
следващ период от време. 

Промяна в графика и 
изпълнение. Извършване на 
дейности, който не са пряко 
свързани с възникнал проблем 
или недостиг на информация. 

Ръководител на 
екипа. 

41 

Проблеми при 
комуникация между 
възложител и изпълнител 
–  достъп до данни, 
разпределяне на 
правомощия и 
задължения. 

значи-
телна 

значи-
телна 2 

Мерки за комуникация: предварителна 
среща в началото с всички участници 
в в проекта за представяне на екипа и 
организацията на изпълнение, ясно 
дефиниране на ролите и 
отговорностите, редовни срещи за 
комуникация на напредъка и 
планираните етапите в следващ 
период от време. 

Преразглеждане на плана 
за комуникация. 

Ръководител на 
екипа. 
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№ Обхват 
Вероят-

ност 
 

Степен 
на 

въздей-
ствие  

Тежест 
на 

ефекта 
на риска 

Мерки за 
недопускане/предотвратяване на 

риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за 
невъзможността да се 

предприемат подобни мерки в 
конкретния случай 

Мерки за преодоляване на 
риска 

Отговорник на 
риска 

42 

Проблеми при 
комуникация между 
възложител и изпълнител 
– забавена обмяна на 
документи. 

значи-
телна 

значи-
телна 2 

Редовна информираност на всички 
заинтересовани страни за текущото 
състояние на изпълнението и 
съобразяване със законовите 
изисквания за съставяне на 
документите. 

Незабавно среща със 
страните и съответно се 
предприемат действия за 
отстраняване на проблема, 
уточняване формата на 
документите. 

Ръководител на 
екипа. 

43 

Проблеми при 
комуникация между 
възложител и изпълнител 
– неясни, 
непоследователни  или 
противоречиви 
формулировки и 
изисквания към проекта. 

значи-
телна 

значи-
телна 2 

Предварително уточняване на 
използваните от страните 
терминология и формулировки 
свързани с изпълнението на проекта. 
Изготвяне на единен терминологичен 
речник. Редовни срещи за 
комуникация на напредъка и 
планираните етапите в следващ 
период от време.  

Преразглеждане на плана 
за комуникация. Промяна в 
графика и изпълнение. 
Извършване на дейности, 
който не са пряко свързани с 
възникнал проблем или 
недостиг на информация. 

Ръководител на 
екипа. 
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№ Обхват 
Вероят-

ност 
 

Степен 
на 

въздей-
ствие  

Тежест 
на 

ефекта 
на риска 

Мерки за 
недопускане/предотвратяване на 

риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за 
невъзможността да се 

предприемат подобни мерки в 
конкретния случай 

Мерки за преодоляване на 
риска 

Отговорник на 
риска 

44 Конфликт между 
участниците в екипите ниска значи-

телна 2 

Социалната значимост на проекта 
налага използване на ясни мерки за 
публичност и комуникация с всички 
заинтересовани страни и 
отстраняване на възможности за 
ескалиране на конфликти. 

Овладяване на конфликта. Ръководител на 
екипа. 

45 

Липса/недостатъчно 
съдействие и/или 
информация от страна на 
други участници в  
процесите по проекта 

значи-
телна 

значи-
телна 2 

Редовни срещи за комуникация на 
напредъка и планираните етапите в 
следващ период от време. 

Промяна в графика и 
изпълнение. Извършване на 
дейности, който не са пряко 
свързани с възникнал проблем 
или недостиг на информация. 

Ръководител на 
екипа. 
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