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Краткото време за запознаване и осмисляне на представената за предварително 
обсъждане на документация по проект „Развитие на административното обслужване по 
електронен път”, както и големият обем на документацията не позволяват задълбочен 
коментар. Тук са представени само някои от забелязаните проблеми в документацията, 
като представянето им подобряване на качеството на Документацията и реално 
развитие на административното обслужване по електронен път. 
Срокът за обсъждане на Документацията за участие в открита процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет „Развитие на административното обслужване по 
електронен път”е прекалено къс 22-28 юли. Предоставени с 8 дни за обработка на 
477+256+54+16=803 страници технически и правен текст и формулиране пред МТИТС 
и широката общественост цели единствено  

1. на предложения за подобряване на предложените текстове. 
 

2. Заложените общи и непълни изисквания, нереалистични срокове за паралелно 
изпълнение на взаимозависими дейности, и дискриминационни спрямо 
Изпълнителя клаузи в договорите пораждат съществен риск компаниите, които 
имат капацитет да изпълнят дейностите и могат да доставят реален продукт за 
постигане на дефинираните цели на проекта, но държат не своето реноме, да не 
рискуват да участват. Вместо това е по-вероятно да кандидатстват компании, 
които не могат да оценят реално изискванията, обема, цените и сроковете за 
изпълнение или такива, които желаят да усвоят средствата, независимо дали и 
какъв продукт ще доставят, разчитайки на неформални контакти и протекции. И 
в двата случая целите на проекта ще бъдат компрометирани. 
 

3. За доказване на квалификация и опит за експертите на изпълнителите се 
изискват само дипломи за завършено образование и участие в проекти (доказва 
се декларативно чрез CV). Считаме, че следват да се изискват сертификати за 
придобита професионална квалификация и умения и те да дават предимство на 
представилите ги кандидати, без да отменят останалите изисквания. 
 

4. Съдържанието на документацията подхранва подозрението, че петте Обособени 
позиции са дефинирани по този начин, за да могат определени фирми да 
„усвоят” средствата, без да се постигнат дефинираните цели (стр. 11-13, 32, 65, 
112 и т.н). 
 

5. Предложените проекти за договори са дискриминационни по отношение на 
Изпълнителите (напр. стр. 438-440, стр. 445 чл.12 и чл.13 и съответните във 
всичките 5 проектодоговора): 

‐ Предвидени са санкции единствено за Изпълнителя. 
‐ За Изпълнителя се предвиждат санкции за некачествено или частично 

изпълнение в размер до 25% и до 50% при забавено изпълнение. 
‐ Възложителят може да прекрати договора когато намери за добре, като е 

възможно дори да откаже изплащане на вече извършената работа, нещо 
повече може да поиска възстановяване на изплатени суми и лихви по тях 



плюс неустойка, дори когато Възложителят не е в състояние да отчете 
работата по проекта пред ОПАК. Няма гаранция че ако ОПАК прецени че 
даден етап по проекта на МТИТС не е отчетен/изпълнен както трябва 
санкцията вместо МТИТС ще понесе Изпълнителя. 

‐ Възложителят не носи никакви финансови отговорности при 
неизпълнение на скромните си задължения (3 задължения за 
Възложителя срещу 16 за Изпълнителя във всичките 5 проектодоговора). 
За сметка на това Изпълнителят има 1 право срещу 11 права за 
Възложителя (във всичките 5 проектодоговора). 

‐ Възложителят не носи никаква отговорност, ако препятства работата на 
Изпълнителя. Нещо повече Възложителят може да изисква безплатна 
преработка от Изпълнителя на вече предадени и приети продукти дори 
когато Възложителят не е в състояние да синхронизира работата на 
изпълнителите по петте обособени позиции. 

 
6. В предложените договори  (напр. стр. 474 чл.18 т.2 и съответните във всичките 5 

проектодоговора) се твърди че Изпълнителят получава безвъзмездна финансова 
помощ, докато всъщност става дума за възнаграждение за труда. 
 

7. В предложените договори, независимо че става дума за електронно 
правителство/управление и предоставяне на услуги по електронен път, всички 
съобщения се считат за връчени единствено само ако са на хартиен носител 
(напр. стр. 476, чл.26 и съответните във всичките 5 проектодоговора) – напълно 
се игнорират възможностите за комуникация по електронен път с използване на 
електронни подписи. 
 

8. От документацията се подразбира, че Възложителят очаква Изпълнителят да 
разработи изцяло нова АИС. Не е ясно дали се приема възможността да се 
използва готова платформа (Microsoft CSP, Oracle Siebel Public Sector Solution и 
др.), която да бъде модифицирана съгласно заданието. Използването на готова 
платформа би спестило значителни количества труд и време при осигуряване на 
висока стабилност на решението. Разработката на комплексна система от нулата 
изглежда привлекателно, но крие опасността системата винаги да бъде 
недовършена и риска да се срине поради невъзможност за цялостно тестване в 
реални условия (поради ограничения брой потребители). 
За да бъде изчерпателна документацията следва явно да се поставят 
изискванията дали се допуска доставка на решения, които залагат на интеграция 
на съществуващи платформи и инструменти след модификация и настройка, 
отразяващи реалните изисквания на бенефициентите. Ако се допусне такъв 
вариант следва да се дефинират изисквания към ценовите предложения (цена за 
придобиване, цени и схеми за лицензиране, цени и срокове за поддръжка, Total 
Cost of Ownership). 
 

9. Едновременното разработване на 3 сходни системи (Обособени позиции 2, 3 и 4) 
и паралелен Анализ, идентифициране и вписване на първичните 
администратори на данни и техните услуги в регистрите на ЕП (Обособена 
позиция 1), който би трябвало да предхожда разработката на 3-те системи, може 
да доведе до практическа невъзможност изпълнителите по Обособени позиции 2 
и 3 да изпълнят своите задължения или многократно да преработват своите 
продукти. Нещо повече възможно е да настъпят промени в нормативната база, 
които отново да наложат преработка на готови продукти като рискът е изцяло за 
Изпълнителя. 
 



10. Така както е разписан проектът се очаква дейностите от петте обособени 
позиции да бъдат изпълнявани паралелно, следвайки общ график от 5 
последователни фази, доставяйки определени резултати в съответните фази при 
висока степен на взаимозависимост на резултатите от различните дейности. 
Имаме сериозни резерви, че при настоящия капацитет на институциите, които се 
явяват заинтересовани страни в проекта (МТИТС, централни и общински 
администрации ) работата може да бъде синхронизирана дотолкова, че 
взаимосвързаните дейности да доставят дори нещо близко до очакваните 
резултати. 
 

11. Считаме, че за да бъде гарантирано натрупване на положителните резултати при 
съответно по-нисък риск и по-реалистични перспективи за постигане на 
заложените цели трябва да бъде избран по-консервативен подход към 
дейностите като проектът бъде преструктуриран, а дейностите по позиции бъдат 
преподредени във времето: 

‐ Анализ (Обособена позиция 1). Дейностите от Обособена позиция 1 да 
бъдат извършени и приети в достатъчна степен, така че да бъдат 
елиминирани рисковете за дейностите от следващите обособени позиции. 
Става дума за идентифициране, дефиниране и описване на данните, 
информационните обекти и услугите по предоставяне на първични данни. 
В графиците на Обособена позиция 1, 2 и 3 се очаква заявленията за 
вписване в регистрите за оперативна съвместимост за услугите, които ще 
бъдат реализирани в позиция 2 и 3 да са готови преди заявленията за 
регистриране на данните на първичните администратори. Подобен риск 
стои и по отношение на промените в нормативната уредба, която 
регламентира работата на администрациите, и които промени следва да 
бъдат факт, за да бъде ефективен реинженерингът на процесите; 

‐ Разработване на референтен модел (Обособена позиция 4). Така, както е 
разписан графикът ще се стигне до ситуация, че внедряването на 
приоритетните електронни услуги в Позиция 2 и 3 няма да става 
задължително следвайки общ референтен модел, а същевременно при 
разработката на референтния модел в Позиция 4 няма да може да се 
ползва опитът, натрупан в Позиция 2 и 3. Има съществен риск една и 
съща работа да бъде вършена (и платена) два (и повече пъти) пъти, като 
при това резултатите да не са сходни; 

‐ Другите три обособени позиции (2,3 и 5) могат да се разработват 
паралелно на базата на резултатите от предходните две Обособени 
позиции1 и 4. 

 
12. В Обособена Позиция 1 се стига само до вписване на първичните данни и 

информационни обекти в регистрите, с приоритет на избраните услуги, които ще 
бъдат реализирани в Обособени позиции 2 и 3, без автоматизация на услугите по 
предоставяне на първични данни чрез АИС. От документацията не става ясно 
дали това е така, но ние считаме, че трябва да бъде даден абсолютен приоритет 
на услугите, предоставяни от първичните администратори на данни, описани в 
Обособена позиция 1 и след това да бъдат автоматизирани каквито и да е било 
други услуги. 
Това може да стане като в Обособена позиция 1 се доведе процесът до край като 
освен вписване на данни и обекти в регистрите бъдат внедрени съответните 
АИС в първичните администратори на данни или в Обособена позиция 2 (и 3) 
бъде даден приоритет на услугите по предоставяне на първични данни. 
Доколкото служебното събиране на данни следва да става чрез вътрешни 
административни услуги, то ако първичните администратори на данни 



предлагат електронни административни услуги и ЕСОЕД бъде приведена в 
реална експлоатация, това ще донесе съществено облекчение във всяко по-
нататъшно внедряване на електронни услуги, независимо, че директният PR 
ефект от това ще е по-малък. 
Игнорирането тази препоръка на практика ще доведе до невъзможност при 
реинженеринга на процесите в Обособени позиции 2 и 3 да бъде заложено 
автоматично служебно събиране на данни през ЕСОЕД. Това от една страна ще 
демотивира администрациите – първични администратори на данни да 
автоматизират услугите си като се интегрират напълно с електронното 
управление,а от друга ще наложи нов реинженеринг на вече внедрени услуги, 
когато в даден момент първичен администратор все пак автоматизира 
служебното предоставяне на данни. 
 

13. Дейностите в Обособена позиция 2 като типове са аналогични на тези в 
Обособена позиция 3, но се отчита фактът, че услугите разработени по 
Обособена позиция 2 ще бъдат внедрени в множество администрации, което 
води утежняване на задачата заради: 

• различна, но неизвестна разполагаема инфраструктура в отделните 
администрации; 

• много по-ресурсоемък анализ и реинженеринг на бизнес процесите и 
мултиплицирана съпротива към промяната; 

• няма технически изисквания към реализацията на услугите, сходна с 
дадената в Приложения 15, 16 и 17 за Столична община. 

Изброените фактори правят реалистичната оценка и офертиране по Обобщена 
позиция 2 невъзможни. 
В документацията не е казано дали се допуска при внедряването на АИС в 
централните администрации, чиито услуги ще бъдат автоматизирани с 
приоритет да се използва общ ресурс (един вид централизиран диспечер на 
документооборота по заявяване и предоставяне на електронните услуги) или е 
задължително внедряване на собствена АИС, локално във всяка администрация. 
И двата подхода имат предимства и недостатъци, като оценката им следва да 
бъде направена предварително и резултатът от нея да бъде използван като 
обосновка на изискванията. В противен случай се натоварват кандидатите да 
правят оценка на базата на непълна информация и да предлагат решения, за 
които няма как да гарантират, че са в най-голяма степен обслужват целите на 
проекта. 
 

14. В изискванията към Обобщена позиция 2, Дейност 5 – Реализация на 
електронните административни услуги пише следното: 
„АИС трябва да се интегрира с други информациони системи на 
администрациите, ако процесът по предоставянето на услугите изисква това.“ 
Не става ясен за обхватът на интеграцията: дали се касае за свързване с други 
АИС през ЕСОЕД или интеграция през програмни интерфейси с налични 
системи в отделните администрации (регистри, архиви и т.н.). По принцип 
интеграцията на АИС със специализираните системи в администрациите ще 
повиши качеството на обслужване, но не е коректно да се поставя като общо 
изискване, защото не е определен обхватът, нито възможностите за интеграция 
на съществуващите системи в администрациите. 
 

15. Дейност 4 от Обособена Позиция 1 : Дефиниране на регистър на 
идентичностите и създаване на правна регламентация за неговото 
функциониране е разписана непълно и противоречиво. Не е казано каква цел от 
поставените за проекта или Обособената позиция обслужва тази дейност. Не 



става ясно за (управлението на) чии идентичности става въпрос: на 
потребителите на АИС, явяващите се служители в администрациите; на 
гражданите, които се очаква да потребяват електронните административни 
услуги; или и двете; или нещо различно. 
 

16. В изискванията към Обособена Позиция 2 и 3 следва да се каже еднозначно дали 
ще бъде признато внедряване на услуги, които не реализират 100% процесите, 
така както бъдат описани в Дейност 2 Реинженеринг на услугите за реализация. 
Няма никаква гаранция, че към момента на внедряване на АИС нормативната 
база, определяща дейността на администрациите-бенефициенти ще бъде 
приведена в синхрон с принципите на електронното управление, нито че ще 
бъдат вписани необходимите обекти в регистрите за оперативна съвместимост, 
нито че ЕСОЕД ще бъде оперативна, нито че първичните администратори на 
данни ще бъдат в състояние да предоставят необходимите вътрешни 
административни услуги. Досегашният опит показва точно обратното, а няма 
индикации за взети мерки за елиминиране на неуредиците. Същевременно 
целият риск е прехвърлен към изпълнителите. 
Считаме, че в описанието на дейностите обхватът трябва да бъде разделен на 
дискретни пакети (интеграция, внедряване, разработка и т.н.) и на всеки пакет да 
бъде асоцииран пропорционален дял от цялостния обхват. Съответно при 
невъзможност за доставка на продуктите/резултатите от даден пакет той да 
отпада и корекцията в плащането да бъде съответна на дела на пакета. 
 

17. При избора на услуги за автоматизация следва да бъде отчетена възможността за 
публично-частно партньорство при предоставянето на платените услуги, което 
да разтовари капацитета на администрациите и съответно решението, 
предоставящо електронни административни услуги да бъде ангажимент на 
частните партньори. 
 

18. „Шаблонните софтуерни пакети“, описани в Обособена позиция 4 считаме, че са 
ненужни и ограничаващи. За да има реална полза от тях те трябва да бъдат 
достатъчно добре специфицирани и обвързани с платформи и технологични 
средства, което ще ограничи конкуренцията от една страна и ще изземе 
инициативата от администрациите да търсят и предлагат средства за по-
качествено обслужване. При детайлно разписан референтен модел всяка 
администрация би трябвало да бъде свободна да избира средствата, с които да го 
имплементира, съобразявайки се с изискванията за интеграция и принципите на 
електронното управление. 

19. Позиция 2.5 от Приложение 15 цялостно изисква АИС да поддържа 
разнообразни операционни системи (UNIX, Linux, Windows), сървъри за 
приложения (IBM WebSphere, Oracle AS…), J2EE, множество СУБД. Това е в 
съответствие със стратегията на СО от Приложение №17 за независимост на 
програмния продукт от технологичната инфраструктура. 

Считаме подобни изисквания за нереалистични и ненужни. Дори да бъдат 
използвани технологични платформи и приложни системи, които да имат версии 
за различни ОС или СУБД, то изграждането на приложна система, която да 
може да бъде прехвърлена към друга платформа без преработка е крайно 
неефективно. 

20. При изискване на сертификат по ISO 9001 за изпълнителя следва да се посочи 
коректната версия на стандарта, която е 2008. Валидни сертификати по ISO 
9001:2000 вече не съществуват. Коментарът визира т.2 от Приложение 15. 



*** 
 
Стр. 69/Стр. 115 – Етап Разработка, продължителност на изпълнение 30 календарни 
дни. 
Забележка: Не е реалистично за 30 календарни дни да се направят детайлни карти на 
процесите по предоставяне на 50 услуги, описващи текущата реализация на вътрешно 
административните процеси и връзки. Реалистичен срок би бил 120 календарни дни. 
 
Стр. 70/ Стр. 117 – Реинженерингът на работните процеси трябва да се извърши по 
начин, позволяващ поетапно включване на използваните от тях вътрешни електронни 
административни услуги. 
Забележка: Да се прецизира дали това означава да се направят няколко варианта на 
процеса в зависимост от етапите на включване на използваните услуги или за всяка 
използвана услуга да се опише и вариант как ще се извършва процеса, преди тя да бъде 
включена. 
 
Стр. 72/Стр. 118 – Етап Анализ и планиране, продължителност на изпълнение 30 
календарни дни. 
Забележка: продължителността може да бъде намалена до 15 календарни дни. 
 
Стр. 72/Стр. 118 – Етап Разработка, продължителност на изпълнение 30 календарни 
дни. 
Забележка: Не е реалистично за 30 календарни дни да се направят детайлни карти на 
оптимизираните процеси по предоставяне на 50 услуги. Реалистичен срок би бил 120 
календарни дни. 
 
Стр. 83  - 5. Сертифициране на АИС и внедряване в реална експлоатация 
Забележка: Да се добави обучение на потребители на системите (не само 
администратори) 
 
Стр. 83/Стр. 129  - Етап Проектиране, Разработка, Тестване 
Забележка: Сроковете да бъдат удължени както следва: Проектиране (60), Разработка 
(150), Тестване (90) 
 
Стр. 96 – Основен списък с услуги 
Забележка: Да се прецизира списъкът с услугите да съдържа точните имена на 
услугите, а не регистрите и данните (с които са свързани услугите). За всяка услуга да 
се уточнят свързаните с нея регистри и данни. 
 
Стр. 209 – Дейност 1: Разработване на референтен модел на архитектура за централни и 
общински администрации 
Забележка: Референтния модел не трябва да представлява набор от документи (както е 
дефиниран към момента), а да се намира в софтуерна среда, позволяваща графично 
описание на модела, релации между отделните елементи на модела, различни нива на 
достъп, възможности за надграждане и промени в модела, „публикуване“ на нови 
версии на модела, възможност за анализи и справки върху елементите от модела. 
Средата трябва или да се разработи, или да се използва стандартен софтуерен продукт. 
 
Стр. 220 „...Поддръжка на подсистеми за сигурност, базирани на утвърдени стандарти 
(JAAS или еквивалентни)…“ 
Коментар: „Еквивалентни“ да се замени с “аналогични” и да се посочи алтернатива на 
Java Authentication and Authorization Service , която покрива изискванията. Такива биха 
могли да са  



• Active Directory Authentication and Authorization 
• Windows Communication Foundation Authentication Services 
• Windows/Passport/Forms Authentication 
• File/URL/Role based Authorization 

 
Стр. 237 – Интерфейси с други системи 
Забележка: Да се добави изискване за интерфейс със системата, съхраняваща 
референтния модел 
 
Стр. 241 – Допълнителни изисквания към разработваните системи 
Забележка: Не става ясно дали тези изисквания са към всички обособени позиции или 
само към позиция 4. 
 
Стр. 274 „…JSR-168, JSR-268, REST (Representational State Transfer) и уеб услуги…“ 
Коментар: JSR-168 описва стандартен за Java портлет върху J2EE модел (т.е. Java UI и 
неговият контейнер).  Standard. JSR 168 стандартизира портални компоненти, 
независими от конкрентия портал. Стандартът позволява портлетлети да бъдат 
съвместими с различни JAVA платформи, с което предопределя технологията. Съюзът 
„И“ трябва да се замени с „ИЛИ“ и изискванията трябва да позволяват и други 
стандарти, които поддържат аналогично решение. 
Това би направило възможна е съвместна работа на JAVA и .NET приложения, 
интегрирани в едно портално решение.  
Например Microsoft Sharepoint се базира на отворени стандарти, най известният от 
които е „Web Services for Remote Portlets“ (WSRP), който по съдържание е много 
сходен с JSR 168, но WSRP е платформено независим стандарт. 
 
Стр. 281 „…За прозрачна съвместимост и интеграция с направените разработки е 
необходимо да се реализират минимален набор от портлети на база стандартите JSR-
168, JSR-268, WSRP 2.0…“ 
Коментар: Стандартите трябва да бъдат посочени като пример и изредени като 
алтернатива. Какво изискване налага изричното упоменаване на WSRP 2.0. 
 
стр. 334 Сертификат ИСО 9001:2008 има ограничаващ обхват що се отнася до 
реинжинеринг на бизнес процеси, да се преформулира на „ В областта на 
информационните технологии, разработване на софтуерeн и БПМ консултиране“. 
 
Успешно изпълнени по 3 договора за обособените позиции: 
стр. 335 Обособена позиция 1 –Така дефинираният обхват е добре от „ Анализ на 
нормативната уредба, реинжинеринг на административни процеси и услуги, реализация 
на електронни процеси и услуги“ да се промени на „„ Анализ на нормативната уредба, 
реинжинеринг на процеси и услуги, реализация на електронни процеси и услуги“, 
защото така написано излиза, че единствено фирми с опит в държавна, регионална и 
местна администрация могат да участват, а има фирми с опит в 
реинженеринг/оптимизиране на друг вид бизнес процеси, които биха били 
дискриминирани в така идентифицирания обхват. 
 

*** 
 
1. В заданието е заложено изискване за взаимосвързаност между лотовете, което не 
е възможно да бъде изпълнено на практика. 
Принципно, дейностите по петте лота би трябвало да са логически свързани. Първо е 
разумно да се направят референтните модели и архитектура (Лот 4), след това да се 



гледа законодателството (Лот 1) - паралелно може да се работи по услугите за 
централната администрация (Лот 2), общинската администрация (Лот 3) и 
централизирания портал (Лот 3) - при положение, че модели, методи, инструменти и 
софтуерна инфраструктура се споделят между Лот 2, 3 и 4. 

За съжаление, за всички тези проекти остават реално 12 месеца (ако не се проточи 
процедурата). Това поставя в практическа невъзможност необходимите взаимовръзки 
между тях.  

Ще правим референтни модели и архитектура за 12 месеца и едновременно ще 
разработваме 100 услуги без тези модели и архитектура...  и после ще ги преработваме 
още пет години за доста повече пари... 
 
2. Никъде не се поставят единни стандарти за проектно/процесно управление.  
 
Представете си пет консорциума разработващи по различни методологии с различни 
терминологии. Ще се получи Вавилон!  

А е толкова просто да се каже - например - проектно управление по PRINCE, бизнес 
моделиране по BPML, дизайн по UML, кодиране Java EE и т.н. - или още по-обхватно и 
удобно - следваме принципите, ролите, процесите и моделите на RUP - Rational Unified 
Process. RUP е изискване на поне една от водещите в IT държавни организации - 
Агенция "Митници" - и то наложено от европейската комисия. 
 
3. SOA не се прилага на практика. 
Този "пропуск" е в пряко противоречие със стратегията за е-управление. 
Споменаването на СОА в част от документацията е недостатъчно. 
Ако няма установен подход при създаване на модели, архитектури и услуги ще доведе 
до голяма неразбория и многократно оскъпяване на бъдещото развитие.  
За съжаление, прозира желание да се постигнат краткосрочни "промоционални" цели за 
сметка на смисленото дългосрочно развитие. Това не е в обществени интерес и не е 
съвместимо с разумно стратегическо ИТ управление. 
 
4. Никъде не се определят технологии и инструменти за моделиране и реализация.  
Ако просто чакаме да си изберем най-добрите предложения за технологии и 
инструменти за реализация: а) няма да имаме обективни критерии за избор на 
изпълнители (т.е. търговете ще са лесно манипулируеми); б) създават се предпоставки 
за несъвместимост не само на ниво работа на системите, но на ниво проектиране и 
модели; в) на практика пак ще трябва да забравим за възможността да има директно 
съответствие между бизнес проектиране, модели и код; г) ще се получи дългосрочна 
зависимост от един или друг изпълнител/консорциум/лоби.   

А не е никак сложно да се определят всички тези неща само с няколко конференции с 
бранша и няколко принципни решения. 
 
5. Не се прилагат принципите на отворен код и стандарти 
Като тук нямам предвид единствено самия "код". Въобще няма мисъл за използване на 
общи инфраструктури, модели, инструменти и среди - да не говорим за споделени 
услуги.  

Пак ще се пишат затворени системи, които ще могат да се развиват само от фирмите, 
които са ги писали. Пак ще се правят едни и същи неща по няколко пъти. 
Последващите системи отново ще трябва да се пишат отначало и т.н. 



Единствените идеи за използване на вече "съществуващи" неща са за досегашния 
"портал" и процедурите и регистрите за сертификация на системите и 
информационните обекти. За съжаление, и двете ще доведат до задълбочаване на 
проблемите, а не тяхното решаване. 

Стандартите, посочени в документацията, са само изредени без реална връзка към 
проблемите за решаване. 
 
6. Методиката за оценка на кандидатите е изключително субективна 
Липсва каквато и да е обективна връзка между оценката и: а) референциите / опита на 
кандидатите; б) качествата на предложените експерти; в) технологии и методологии 
(как да има, като няма и зададени).  

По принцип изброените критерии за всички лотове са изключително субективни. 

Да не говорим за отношението цена - техническа оценка. Заложеното 60/40 създава 
условия за дъмпинг, за която лоша практика имаме прекрасни примери от съвсем 
близкото минало (злополучните търгове с лотовете за Информационно обслужване). 
Ако има такова съотношение, то трябва да е поне 80/20.  

По принцип, би трябвало да има надпревара за предлагане на най-висока стойност за 
определения бюджет, а не надпревара за по-ниска цена.  
Няма и абсолютно никаква оценка на предходни неуспешни проекти - и то при 
редицата грандиозни провали на "велики" фирми. Само някой да ми каже дали има 
някой ще извика отново майсторите дето са изкривили плочките в банята... да не 
говорим за провали с милиони и милиони обществени средства. 
 
Сегашната методика създава очевидни условия за нагласени търгове. 
 
7. Комисията и процедурата на търговете са предпоставки за некачествени 
решения. 
Не съм много сигурен, но ако една комисия разглежда 5-те лота (защото това е една 
процедура), това ще доведе до такова многообразие от експерти и такъв разнобой в 
решенията, че ще е лесно те да бъдат манипулирани. От една страна трябва да се 
оценяват адвокати и бизнес аналитици (Лот 1), от друга, разработчици на софтуер  
(Лот 2 и 3), от трета архитекти и проектанти (Лот 4).. Как ще се съберат на едно място 
хора, които могат да преценяват добре в целия този спектър - не е ясно. 

И не ми се мисли, ако един от участниците обжалва - ще спре процедурата по всичките 
5 лота (ако е вярно - нека някой юрист си каже мнението)! После ще трябва да 
изработваме петилетката за три години, че и за две... 
 
8. Избрания подход за сертифициране на системите и регистриране на 
информационните обекти на досегашните принципи ще задълбочи проблемите, а 
няма да ги реши 
Може би не съм разбрал добре (моля за други мнения!), но изглежда, че идеята е да се 
доведе сегашната изкривена в основата си концепция за сертифициране на системи и 
регистриране на информационни обекти до "край". Това просто няма как да се случи на 
практика и ще доведе до: а) неизпълнение на част от задачите по проектите; б) 
продължаваща имплицитна съпротива на отделните учреждения да "влязат" в тези 
рамки; в) продължаващо крещящо несъответствие между нормативната база и 
реалността.  



За съжаление, ще доведе и до утвърждаване на монопола на малка група 
компании/хора/лобита за сертифициране на системи, но това е малкия дявол. Оформя 
се и bottleneck в тази точка. 

Големият проблем е, че въпрос, който изисква радикално (от наша гледна точка - иначе 
доста ясно и стандартно) решение, ще бъде задълбочен в безсмислени пререкания и 
формално спазване на изисквания, без никаква полза. 

Няма идея за държавен модел на данни и съпътстващата инфраструктура, инструменти 
и процеси. 

Изглежда (моля, оборете ме!), че всичко ще се трупа в един склад слама - просто заради 
самото трупане. Това някой да използва данни, модели или функционалност от другаде 
- забравете. 
............. 
Сега конкретно по лотовете (само няколко бегли наблюдения - не можах да изчета 
всичко): 
 
9. Лот 1: Изисква се моделиране на всички (?!) бизнес процеси и тяхната 
оптимизация. Това е абсолютно невъзможно да се случи. Физически, 
организационно, ресурсно - няма как да стане. Както и много ме съмнява, че който и да 
е изпълнител ще се справи с администрацията и ще събере необходимата информация 
от толкова много ведомства. 
 
10. Лот 2: Няма описание на услугите на посочените регистри. По какъв начин 
някой ще направи оценка колко струват за реализация, не знам. 
 
11. Времената дадени за изпълнение на много от задачите са нереалистични. 
Просто не е възможно да се моделират процеси и данни със задоволително поне 
качество за 30 дена, например. 

............ 
Общо заключение А: Тази документация (в сегашния си вид) е Recipe for Disaster. 
 
Общо заключение Б:  Единственият изход е документацията да се преработи 
изцяло с участие на експерти от ИТ асоциациите. 

 
*** 

 
1. Важни проблеми, които възпрепятстват изпълнението на планирания проект 

1.1. Ниско качество на наличните вписвания в регистрите на електронното 
правителство (РЕП) 

Направените начални вписвания в РЕП са с изключително ниско качество, а 
много от тях са, незаконосъбразни и/или технологично неизползваеми. Това е 
причина и направените в последствие вписвания (предимно от фирми, 
работещи по проекти, финансирани от ОПАК) да бъдат също с ниско качество. 

Ето защо, наличното съдържание на РЕП въобще не може да се използва за 
постигане на семантична оперативна съвместимост, тоест за изграждане на 
е-Правителство. Това вече създава проблеми вътре, а в скоро време ще 
започне да създава и проблеми между ИТ-фирмите. Тези проблеми в момента 
се потискат и ще се потискат до завършване на текущите проекти по ОПАК. 
След това, тяхното решаване ще стане болезнено необходимо и индикатор за 



това ще бъдат непрекъснати скандали между ИТ-фирмите и между тях и 
възложителите им. 
 
Посочената непригодност на наличните вписвания е непреодолима пречка за 
изпълнение на важни дейности по проекта, ако естествено от тях се очакват 
реално приложими резултати. 
Тоест, ако не се реши този проблем, изпълнението на проекта ще се провали 
със сигурност. 
 

1.2. Липса на предоставяне на електронни услуги за достъп до регистрите на 
електронното правителство 
Това възпрепятства законосъобразното изпълнение на дейностите по 
сертификация. Тези дейности са елемент от вписването на електронни 
документи и услуги в РЕП, което поставя под въпрос изпълнението на 
задължението за извършване на вписвания, а от там и изпълнението на 
целия проект. 
 

1.3. Липса на ресурсна обезпеченост на работата на Съвета по вписванията 
В момента Съветът по вписванията работи по нескопосано съставени правила и 
при пълна липса на автоматизация, за обработка на масивите от заявки за 
вписвания на данни и услуги. 

В резултат на това, процесът на вписване е крайно трудоемък, неефективен и 
много дълъг. 

Потенциалният обем вписвания на данни и услуги в рамките на 
планирания проект практически не би могъл да се извърши при тези 
условия на работа на Съвета по вписванията и това ще торпилира 
изпълнението на целия проект. 
 

2. Проблеми от формален характер, които правят незаконосъобразен планирания 
проект 

2.1. Дублиране на разработка на услуги 

В проекта се предвижда разработка по същия начин на услуги, много от които в 
момента се разработват по ОПАК-проекти, дори някои от услугите са вписани в 
РЕП?! 

Абсолютно недопустимо е, за едно и също нещо държавата да плаща два 
пъти, при това и по една и съща програма! 

Нещо повече, някои от услугите се разработват повече от два пъти в няколко 
от текущите проекти по ОПАК. 
 

2.2. Несъответствие между формулировка на дейности и детайлното им 
представяне 

Във формулировките на няколко от дейностите по планирания проект се 
предвижда извършване на вписване на данни и услуги в РЕП. С тази 
формулировка, дейностите са утвърдени при одобряването от УО на ОПАК на 
планирания проект. 

Но самото планиране на изпълнението на тези дейности не включва вписване, 
а само „подготовка на документи за вписване” в РЕП.  



Абсолютно недопустимо е да се променя вече одобрена от УО на ОПАК 
формулировка на дейности, в състава на етап по тяхното изпълнение. 
 

2.3.  Незаконосъобразни елементи на заданието 
В приложение №16 към заданието по планирания проект е посочено 
задължението за използване на дефиниции на данни, дадени в това приложение. 
Независимо от това кой е източник на данните, каква е тяхната 
целесъобразност, качество на техните дефиниции и т.н., тези данни не са 
вписани в РЕП, тоест те не са законосъобразни. Нещо повече, част от тях имат 
аналози, вече регистрирани в РЕП. Този елемент от заданието е грубо 
нарушение на изискванията за оперативна съвместимост. 

Абсолютно недопустимо е неизпълнение на изискванията за оперативна 
съвместимост и то от органът, който по закон би трябвало да упражнява 
контрола по спазване на това съответствие. 
 

3. Технологични слабости на планирания проект, създаващи предпоставки за 
дискриминация на участниците в конкурса по проекта 

3.1. Проблем „стандарти в насипно състояние” 
На много места в заданието са цитирани маса стандарти, настина дадени в 
„насипно състояние”. Болшинството от тях, очевидно нямат нищо общо с 
тематиката на проекта. Само за някои от тях може да се открие някаква 
връзка с проекта, но тези стандарти не са регистрирани в Регистъра на 
стандартите, тоест задължението за тяхното спазване е незаконосъобразно. 
 
Единственото обяснение за наличието на ненужни стандарти, при това 
въведени в нарушение на закона е намерението да се създадат 
дискриминационни условия и манипулиране на конкурса. 

 
3.2. Проблем „архитектурни изисквания в насипно състояние” 

На много места в заданието са цитирани архитектурни изисквания, които 
нямат връзка с тематиката на проекта. Някои от изискванията са твърде 
общи, а други са дадени като посочване на налични реализации по предишни 
проекти във връзка със създаване на е-Правителство. 

Тези реализации или въобще ги няма- отчетени са „на хартия”, или са в някаква 
неясна форма на съществуване и по принцип не функционират. 

И в двата случая обаче няма достатъчно подробна документация, тоест 
препоръчваните архитектурни изисквания въобще не са ясни, или са ясни само 
на бъдещите победители в конкурсите по планирания проект. 

Единственото обяснение за наличието на ненужни, при това неясно въведени 
архитектурни изисквания е намерението да се създадат дискриминационни 
условия и манипулиране на конкурса. 
 

3.3. Проблем „интеграционни изисквания в насипно състояние” 

На много места в заданието са цитирани интеграционни изисквания, които не 
само нямат връзка с тематиката на проекта, но и въобще с концепцията за 
интеграция в българското е-Правителство. Някои от изискванията са твърде 
общи, а други са дадени като изисквания свързани с налични реализации по 
предишни проекти във връзка със създаване на е-Правителство. 



Тези реализации или въобще ги няма- отчетени са „на хартия”, или са в някаква 
неясна форма на съществуване и по принцип не функционират. 

И в двата случая обаче няма достатъчно подробна документация, тоест 
препоръчваните интеграционни изисквания въобще не са ясни, или са ясни само 
на бъдещите победители в конкурсите по планирания проект. 

Единственото обяснение за наличието на ненужни, при това неясно въведени 
интеграционни изисквания е намерението да се създадат дискриминационни 
условия и манипулиране на конкурса. 
 

3.4. Неясно дефиниране на дейностите по правно осигуряване и липса на 
синхронизация на свързаните с тях ИТ-дейности  
Планирането на подобни дейности може да се извърши въз основа на анализ на 
прилагане на текущо действащото законодателство. Такъв анализ няма, а и 
бенефициентът МТИТС многократно е нарушавал това законодателство. 

Само при наличие на такъв анализ е възможно да се оценяват планираните 
дейности по правно осигуряване и да се приемат за целесъобразни, достатъчни 
по обхват и т.н.. Такъв анализ би трябвало да бъде приложен към планирането 
на проекта, защото така дейностите по правно осигуряване стават относително 
предсказуеми- тоест ще има някаква „начална яснота” къде се очаква да се 
внесат промени и колко време ще трае внасянето им, за да станат приложими. 

Тогава може да се определи колко време остава за изпълнение на предложените 
ИТ- и консултантски дейности в рамките на общото време за изпълнение на 
проекта като цяло. 

Така както са планирани дейностите по правно осигуряване е ясно, че при 
потенциални промени на законови и подзаконови актове е абсолютно 
невъзможно да се изпълнят свързаните с тях дейности по проекта, 
включително и с едно удължаване с 6-10 месеца. 

Естествено остава открит въпросът за качеството и целесъобразността на 
нормативните промени, които ще дефинира „N-ският” изпълнител на тези 
дейности, защото неговата дейност въобще не е регламентирана.  
 

4. Общи заключения относно заданието за бъдещия проект 
o Не дава нито ясен регламент на бъдещите продукти по проекта, нито за 

тяхното практическо използване 

o Създава предпоставки да не се създаде нищо конкретно, но да може да се 
отчете всичко „на хартия” и така да се усвоят планираните, твърде големи 
средства 

o Осигурява мощни средства за манипулиране на конкурсите по заданието 

o На лице са сигурни предпоставки за успешно оспорване на конкурсите по 
така дефинираните задания пред КЗК с предрешен изход от оспорването им- 
конкурсите ще бъдат отменени 

o На лице са сигурни предпоставки за намеса от страна на УО на ОПАК, 
поради подмяна на утвърдени дейности; това ще създаде проблеми при 
отчитане на изразходвани средства и възвръщането им на бенефициента- 
МТИТС; тоест, разходите по евентуална реализация на подобни задания ще 
стане за сметка на националния бюджет, а не съгласно финансирането на 
ОПАК 



o Много от планираните дейности няма да бъдат извършени по обективни 
причини, но има осигурена възможност за формалното им отчитане и 
усвояване на средства; от това няма полза нито ОПАК, нито обществото ни, 
нито ИТ-браншът. 

o Ще бъде задълбочен проблемът с некачествените вписвания на данни и 
услуги в РЕП, което ще създаде трайно напрежение в ИТ-бранша и преки 
материални и нематериални загуби за ИТ-фирмите 

 
5. Предложение към планирания проект 

Предложението може да бъде, и е само едно:  
 
Да се изготви НОВО, качествено задание! 
 

Съществуващият текст трябва да се промени основно, ето защо вариантът „внасяне 
на корекции” по чисто технически съображения е нецелесъобразен. 

Създаването на НОВО задание ще даде възможност за внасяне на принципни 
промени, което очевидно е крайно наложително! 

Би било добре, в новия текст на заданието да няма „наукообразие”, на което в 
сегашния текст са посветени цели пасажи?! 
 

*** 

1. Инфраструктура  
1. допускане: изпълнителите по лотовете нямат задължения по поддръжка и 

разширяване на хардуерната и комуникационна среда, върху която ще се 
инсталират е-услугите. Ще се използва средата описа в точка III на 
заданието.  

2. по лот 2, 3 и 4 е-услугите ще се инсталират по различните 
администрации. Необходима е информация за наличните хардуер, 
софтуер и инфраструктура във всяка една от администрациите.  

3. по лот 2 са изброени 39 администрации, за които трябва да се направят 
минимум 50 е-услуги. Разнородните инфраструктури в тези 39 
администрации ще увеличат многократно използваните ресурси и време 
за анализ и реализация. Същото важи и за внедряването на шаблонни 
АИС по лот 4 в различните администрации.  

1. Трябва ли Изпълнителя да се съобразява с наличната софтуерна 
инфраструктура или може да изгради АИС за всяка 
администрация според собствената си оферта? Има ли вече 
налични АИС в част от администрациите предоставящи услуги. 
Ако трябва да се ползват вече готови АИС, то интегрирането на 
модул за предоставяне на е-услуги ще е трудоемко, като се има 
предвид, че с всяка от тях може да е ползвала различна технологии 
и архитектури.  

4. Не е ясно къде трябва да се интегрират приложенията за редактиране и 
визуализиране на всички електронни документи, обменяни между 
получателите на услугите и администрациите в процеса на изпълнение на 
ЕАУ. Най-вероятно трябва да е част от АИС, за да може да се ползва от 
администрацията предоставяща ЕАУ. Трябва ли тази функционалност да 
може да се ползва и от ЕПДЕАУ?  



2. Функционалност  
1. По лот 2 са изборени е-услуги за реализация но няма информация за 

обхвата на данните и функционалностите, които ще трябва да се 
реализират за всяка една услуга. На база на тази информация е 
невъзможно е да се даде реална оценка за необходимите ресурси и време 
за реализацията им. Необходима е допълнителна информация за обхвата 
на всяка една е-услуга по лот 2.  

2. По лот 2 и 3 липсва информация на какъв етап са в момета изброените 
регистри. Дали има текуща система, която ги автоматизира или са на 
хартия.  

1. в случай, че има система автоматизираща в момента даден 
регистър, трбява да се вземат в предвид ресурси и време за 
миграция на данните; 

2. в случай, че до момента регистрите са на хартия данните трявбва 
да бъдат въведени в системата. Тази дейност извън обхват на лот 2 
и 3 ли е и от съответните администрации ли ще се прави?  

3. В дейност 1 на лот 2 трябва да се извърши анализ съществуващите 
практики за всички приоритетни услуги, но никъде не е споменато колко 
от общо 400-те най-използвани услуги са приоритетни.  

3. Зависимости между дейностите по лотове  
1. Никъде не е ясно описана взаимовръзката между отделните лотове и 

дейности по всеки от тях.(Примерно Дейност 3 от лот 2 зависи от 
качественото изпълнение на Дейност 4 от Лот 4). Много лесно може това 
да се реализира с MPP или екселски файл.  

2. На места има описани взаимовръзки между лотовете, който индикират 
вазимно съобразяване(съответствие) на резултатите от два и повече лота, 
което предизвиква необходимост от съвместна работа по дейности, а при 
липса на едина методология за изпълнение на тези дейности, процеса по 
съгласуване ще е труден.  

3. Има много силна зависимост между дейностите в различните лотове. 
Закъсненията по дейности в един лот ще водят до закъснения в лотовете 
зависещи от него. Изпълнителят на всеки лот ще търпи негативи от 
закъснение по другите лотове. Как ще се разпределя отговорността при 
закъснения? Кой ще координира общите дейности по различните лотове? 
МТИТС ли?   

1. Има провеждане на комплексни тестове от всички изпълнители по 
лотовете. Ако има забавяне на някои, то това ще забави във 
времето и всички останали с приключването на проекта, това 
може да доведе до финансови загуби (по продължителна 
ангажираност на ресурси, ненавременно(извън планираните по 
позицията период) получаване на парични средства) 

4. При дефинирането на интерфейсите на различните услуги ще участват 
различни ведомства и изпълнители по лотове. Ще има разногласия по 
спецификациите на информационните обекти и е-услугите. Трябва да се 
предвиди необходимия управленски ресурс за управлението на 
разногласията. Трябва да има "крайна инстанция", която да вземе 
навременни решения при възникване на такива ситуации. МТИТС ли ще 
е тази "крайна инстанция"?  



5. Имат ли задължение Изпълнителите по лот 2 и 3 да ползват изградените 
шаблони на АИС от лот 4? Ако да, това означава че няма как да стартира 
разработката на лот 3 и 4 преди поне ясното специфициране на тези 
шаблони.  

4. Технологии и Методологии  
1. по лотове 2 ,3, 4 и 5 има дейности по създава на "Референтен модел на 

услугите". Трябва да има един стандарт за създаването му. 
2. Общият дял  на посочените версии на уеб браузъри за юни 2011 е под 

6%, а до изграждане на електроните услуги той ще се свие още. 
Препоръчително е посочените версии да се актуализират, според 
текущите пазарни статистики, което ще спомогне разработването на Web 
формите по различните услуги (примерно да се посочи като минимална 
версия IE8). 
 

*** 
 
1. Обособена позиция 2: Реализиране на приоритетни електронни 

административни услуги на централната администрация, Дейност 2: 
Реинженеринг на услугите за реализация залага извършването на реинженеринг 
на процесите за предоставяне на административни услуги .  Изискването за 
промяната на установени работни процеси във ведомства извън структурите на 
МТИТС, в посочения кратък срок от 2 месеца, представлява огромен риск и е 
трудно изпълнимо. 
Предлагам въпросната дейност да бъде сведена до изготвяне на препоръки за 
промяна на работните процеси, а реализацията на електронните услуги да следва 
работещите към настоящия момент процеси. 
Съответно Дейност 4: Подготовка на правила, инструкции и други документи, 
да бъде ясно ограничена до подготовката на инструкции за употреба и препоръки за 
внедряване в работните процеси на електронните услуги. Съответната 
администрация следва на база на тези инструкции и препоръки да изготви най-
удачните за нея вътрешни правила и регламенти. 
 

2. Обособена позиция 2: Реализиране на приоритетни електронни 
административни услуги на централната администрация, Дейност 5: 
Реализация на електронните административни услуги изисква реализацията на 
50 електронни услуги. Отчитайки краткия срок от 8 месеца и необходимостта от 
координация с поне 10 различни администрации, считам че тази дейност не може да 
бъде реализирана качествено. 

Предлагам броят услуги да бъде намален до 20. 
 

3. Не трябва да има зависимости между обособените позиции, които протичат 
паралелно, както и не трябва за изпълнението на една обособена позиция да се 
залага „предоставяне на помощ” от изпълнителя на друга обособена позиция 
(проектът предвижда дейности извън Обособена позиция 1, да получават правна 
помощ от изпълнителя на Обособена позиция 1). Такива зависимости не дефинират 
ясна отговорност и минират изпълнението на съответните дейности. 
 

4. Други коментари:  
a. Сроковете за всички дейности са прекалено кратки и рискови. 



b. Изискванията към ключовите експерти са ниски. За проект от такъв 
мащаб и значимост е важно да се изискват и съответните технологични и 
процесни сертификати. 

c. Не е обърнато достатъчно внимание на процесите и системите за 
управление на качество при изпълнителя.  

*** 
 

Във връзка с публикуването за обществено обсъждане на документацията на проекта 
„Развитие на административното обслужване по електронен път”  - договор № К-10-31-
1/07.09.2010 год. осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, приложено Ви 
изпращаме констатираните от нас пропуски и несъответствия, относно Изискванията 
към техническите възможности, икономическото и финансовото състояние на 
участника, посочени в Раздел VI:  

1. Несъразмерност на размера на индикативната цена по Обособените 
позиции на поръчката  с изискването за оборот на участниците за 
последните три финансови години  

При формиране на изискванията, целта на  Възложителите е  да се уверят в наличието 
на финансов и технически капацитет от страна на участниците. В конкретния случай 
обаче изискванията за оборот по отделните обособени позиции са несъразмерно по-
високи от посочените стойности на поръчката.  
При обявена стойност на поръчката за Обособена позиция 1 от 2 500 000 лв. се изисква 
участникът да докаже оборот за последните 3 финансови години от изпълнени 
договори с предмет, сходен на обособената позиция, в размер на 3 500 000 лв. – сума 
с 40% процента по-висока от индикативната цена, поради което ние виждаме в това 
дискриминационно условие, което не може да бъде обяснено и което препятства 
участието на голяма част от българските потенциални фирми-кандидати.  
По аналогичен начин  са завишени изисквания за оборот към участниците и  по 
останалите позиции, несъобразени с размера на поръчката.  
Необходимо е да се преосмисли връзката между изискванията за оборот и стойността 
на поръчката, като с цел да се създадат конкурентни условия, се намали тяхната 
стойност под прогнозната стойност на обособените позиции. 

2. Завишени изисквания по отношение на изпълнените договори за доказване 
на техническите възможности на участниците 

По отделните обособени позиции е посочен необосновано голям брой (поне 3 или 4) 
договори, с предмет сходен с предмета на поръчката, които участникът трябва да е 
изпълнил успешно. 
Участниците могат да демонстрират опита си дори само с един договор, пряко 
относим към предмета на поръчката, който да доказва възможностите му и да покрива 
посочения оборот в изискванията за Икономическо и финансово състояние за 
съответната позиция.  С поставянето на неясни условия за броя на  договорите от 
сходни дейности, Възложителят не получава никакви допълнителни гаранции за 
капацитета на участника, а се създава единствено необосновано ограничение за едни 
участник/ци.  
Предлагаме да бъде намален броя на успешно изпълнените договори с предмет сходен 
с предмета на обособената позиция на поне 1 договор.  

3. Необосновано дискриминационно условие в обхвата на сертификата по ISO  
Участникът се изисква да притежава: „валиден към датата на подаване на офертата 
сертификат ISO 9001:2008 в областта на информационните технологии, използването 



им в реализирането на информационните системи за управление, анализ и 
реинженеринг на процеси.“ 
Наличието на изискване за „реинженеринг на процеси“  в обхвата на ISO сертификата 
е твърде специфично като формулировка, с което необосновано се създава препятствие 
и ограничава кръга на участниците, поради което е основателно да отпадне. 
В подкрепа на това може да се посочи, че обособени позиции 4 и 5 не включват 
никакви дейности в областта на реинженеринг на процеси, а основно е проектиране и 
разработка на софтуер. 
По отношение на Обособени позиции 1, 2  и 3 обемът на дейностите по реинженеринг 
не преобладава. Следва да се има предвид, че много от водещите компании в страната с 
опит в областта на премета на поръчката извършват по същество и дейности по 
реинженеринг, но без подобен обхват да е изрично посочен в сертификационен 
документ. 

4. Относно изискването за квалификационни възможности на персонала: 
4.1. Относно доказателствата за квалификация: А по-точно, посочените в 

Раздел IV. Изисквания към техническите възможности, икономическото и 
финансово състояние на участника, т.2. е посочено изискване към всяка 
автобиография да бъдат предоставени референции от 
работодатели/възложители за изпълнени проекти, което изискване е 
практически много трудно изпълнимо и противоречи на духът на Закона за 
обществените поръчки за насърчаване на конкуренцията и улесняване на 
подаването на оферти. Например: за всеки един експерт се изискват от един 
до три и повече успешно завършени проекта, което означава, че всеки 
експерт ще трябва да осигури сериозни по обем доказателствени 
материали, които не са необходими при след като е приложена биография и 
документи подписани от кандидата. Същото се отнася и до изискваните 
копия от договори – следва да се има предвид, че договорите не са достъпни 
за всеки експерт. 

5. Относно Управление на обхвата: 
Изискването, указано в „общи условия за изпълнение на поръчката”, раздел 
„Управление на обхвата” дава възможност на Възложителя да променя обхвата на 
поръчката, което противоречи на смисъла на ЗОП относно предмет на поръчката, а 
също така и не позволява на Кандидатите да предложат най-изгодна за Възложителя 
цена, поради необходимостта от залагането на неизвестни резервни с цел покриване на 
рисковете от разширяване на обхвата. Такъв текст регламентира едностранното право 
на Възложителя или бенефициент по договора да разширява обхвата без съгласието на 
Изпълнителя. 
Предлагаме следният текст: Обхватът не може да бъде разширяван в процеса на 
изпълнение на Договора без съгласието на двете страни по договора и без 
сключването на двустранно писмено допълнително споразумение. 

6. Нереалистични срокове за изпълнение на някои дейности 
По дейности №№ 1 и 2 на Обособени позиции №№ 2 и 3 са предивдени по 30 
календарни дни за анализ, включващ сформиране на екип, определяне на налични 
ресурси и разработка на детайлен план, и 30 календарни дни за изготвяне на детйлни 
карти на услугите (сегашна реализация на процесите и оптимизирани процеси). 
Предлагаме срокът за разработка и по четирите дейности да се увеличи на 60 
календарни дни. 
 



В заключение бихме желали да обобщим, че интересът за участие в процедурата следва 
да се насърчава. Защото ясно е, че качеството се поддържа чрез конкуренция, докато 
липсата на последната води единствено и само до репродуциране на познати практики.  

 
*** 

След обстоен прочит на тръжната документация, касаещa подготовката и изпълнението 
на проект „Развитие на административното обслужване по електронен път” и 
проведено предварително обсъждане на документация в сградата на Министерство на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията, Ви изпращаме следните 
въпроси и предложения, които бихме искали да обсъдим с Вас и вземем под внимание 
при изготвяне на цялостното становище на асоциацията и предложение към 
министерството за изменение на документацията. 
  
      Въпроси и предложения: 

1. На стр.334, Раздел 6, т.1.2 от документацията се изисква Изпълнителят да е 
изпълнил успешно през последните 3 години договори сходни с предмета на 
поръчката, отговарящи на предмета на обособената позиция, по която се 
кандидатства. Имайки предвид икономическата криза през последните години и 
малкото реализирани проекти сходни с предмета на поръчката бихме искали да 
направим предложение за увеличение на този срок, като се вземат под внимание 
договори изпълнени през последните 5 години. 

2. В документацията за участие е заложен срок за изпълнение на проекта в рамките 
на 1г. Според инженерния състав на компанията и имайки предвид важността на 
проекта и неговата значимост, този срок е неприемлив и е несериозно да се 
коментира период по – малък от 18 месеца. 

3. Във връзка с по – горе изложеното срока за подготовка на офертата в рамките на 
52 дни е недостатъчен. Желателно е да бъде увеличен минимум с месец за 
подготовката на обосновано и издържано предложение. 

4. За по–голяма прозрачност и успокоение на фирмите кандидатстващи за 
изпълнение на проекта, бихме искали да се публикуват имената на консултантите, 
фирмите и експертите от министерството, които са участвали в разработването и 
подготовката на тръжната документация. 

5. В продължение на гореизложеното бихме препоръчали да се публикуват 
официално    всички въпроси от фирми, организации и физически лиза свързани с 
предварителното обсъждане на документацията по проект „Развитие на 
административното обслужване по електронен път”, както и писмените отговори на 
Възложителя на интернет страницата министерството. 

6. Да бъдат заложени изисквания (юридически, финансови и технически) в 
тръжната документация, които ще гарантират процентното участие на български 
фирми в изпълнението на проекта. 

*** 

1. Моделът за данни на държавата (РИО) е много беден, т.е. съдържа малко аспекти 
които са в машинно четим вид. Липсват елементарни данни, които да позволят напр. 
структурираното генериране на екрани. Използват се и много лоши технологични 
практики, като напр. използване на твърде много пространства за имена (namespaces); 
присвояване на сурогатни имена от регистъра; неразумна обработка на номенклатури; 
нестабилност при промени, и пр. 

Освен това процесът е изключително бюрократичен: попълват с огромни документи с 
малко информационно съдържание, Съветът по вписване бави вписванията на обекти с 



много месеци, няма инструментална поддръжка. Виж доклада "Проблеми на РИО" за 
детайли. 

Преди да може множеството резултати от Лот1 да се запишат по полезен начин, РИО 
трябва да се преработи. Пак като част от Лот1 е разумно да се организира група за 
разучаване и прилагане на най-добрите световни практики в моделирането на данни, 
напр. NIEM. Съответната Наредба трябва да се олекоти максимално и да препраща към 
споменатата група и съответните технологични стандарти, така че работата да се 
прехвърли в инженерната плоскост. 

2. Трябва да се създаде технологична платформа /библиотека/ методология за лесно 
създаване на услуги. Така че създаването на 1 услуга да е примерно 20к лв, а не 140к. 
Но целта на лота "Референтна архитектура" не включва създаването на Технологична 
платформа. Смятаме, че тъй като са налице достатъчно технологични компоненти с 
отворен код, такава платформа е възможно да се създаде в рамките на проекта. Това е и 
необходимо, иначе всяка администрация ще трябва да се оправя самостоятелно с тези 
проблеми. 

*** 

1. Съгласен съм с неадекватността на част от времевите планове. Предлагам да 
поискаме всички те да бъдат премахнати, доколкото са нереални и от друга 
страна са обект на оценка. Разписанието във времето би трябвало да се направи 
от участника, което пък да бъде оценено от комисията. 

2. Да се промени изискването по ISO 9001. В момента има изискване например за 
сертификация за реинжинеринг на процеси, което звучи изключително 
екзотично. От друга страна се очаква за участника по лот 1 да има ISO за 
проектиране на информационни системи, което не е съвсем адекватно на 
дейността. Не може по всички лотове да се иска едно и също ISO.  Предлагам 
изискването да бъде за сертификат, чийто обхват включва дейностите по 
обособените позиции, за които кандидатства съответния участник.  

*** 
 

1. Принципни пречки за нормалното изпълнение на проекта. 

1.1. Обособена позиция 1 „ Анализ, идентифициране и вписване на първичните 
администратори на данни и техните услуги в регистрите на ЕП” . 
Поставените за решаване задачи са точно тези, с които трябваше да започне 
веднага след създаване а ЗЕУ изграждането на Е-Управление. Без да правя 
аргументация ( тя се вижда в непрекъснатото цитиране на Обособена позиция 1 
във всяка от останалите Обособени позиции), предлагам проектът да се 
трансформира в изпълнение на само тази задача, а всички останали да бъдат 
отложени за след 12 месеца по-късно. Липсата на резултати по Обособена 
позиция 1 обезсмисля изпълнението на останалите обособени позиции.  

Предложение: да се трансформира проекта само до изпълнение на Обособена 
позиция 1 „Анализ, идентифициране и вписване на първичните 
администратори на данни и техните услуги в регистрите на ЕП”.  

 
 

*** 
 


