ПРОЕКТ
„Редизайн на АИС в МП и ВРБ с цел преминаване към използване и обмен само
на електронни документи и електронно съдържание в сектора от органите на
изпълнителната власт. Обучение на служителите за работа с АИС и електронни
документи.“, Договор № BG05SFOP001-3.001-0009-C01/19.07.2017 г. за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Добро управление“, чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз

Техническото задание за Дейност 2 от Проекта е представено на Държавна
агенция „Електронно управление“ за извършване на проверка за удостоверяване на
съответствието с изискванията на чл. 58б от Закона за електронното управление.
С Решение № ЛС-07-101/04.05.2018 г е открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Надграждане на АИС, на органите на изпълнителната
власт в сектор „Правосъдие“, с цел преминаване само към електронен документооборот
и предоставяне на възможности на гражданите, бизнеса и външни структури за
заявяване и предоставяне на електронни административни услуги и обмен на
електронни документи“. Обществената поръчка е публикувана с уникален номер
00106-2018-0023 в Регистъра на обществените поръчки (http://rop3-app1.aop.
bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474
703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F63
61736526636173655F69643D333536393332).
На официалната интернет страница на Министерство на правосъдието, в секция
„Профил на купувача“ (http://profile.mjs.bg/61384d578f8acf52e0971f6e3f3a72c1) е
публикувана информация, свързана с провеждането на цитираната процедура.
Със Заповед № ЛС-07-141/12.06.2018 г. е назначена комисия за извършване на
подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците
в обществена поръчка.
Комисията приключи своята работа и изготви доклад, който е утвърден от
Възложителя на 12.07.2018 г.
Предстои издаване на решение за определяне на изпълнител на обществената
поръчка и сключване на договор за изпълнение на Дейност 2 от Проекта.
Планираните етапи в изпълнението на Дейност 2 от Проекта са:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Анализ на данните и изискванията
Изготвяне на детайлна техническа спецификация (ДТС)
Разработване на софтуерното решение
Тестване
Внедряване
Обучение
Гаранционна поддръжка

Очакваните резултати от изпълнението на Дейност 2 от Проекта са:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Разработена детайлна техническа спецификация (ДТС) с описание на
архитектурата на АИС, технологичните средства и методи за реализиране на
функционалностите на системата
Разработена (надградена) и внедрена АИС за документооборот в МП и ВРБ
Реализиран ведомствен и междуведомствен електронен документооборот за
структурите на изпълнителната власт в СП
Реализирани минимум две електрони административни услуги за
гражданите и бизнеса
Изградени минимум два интерфейса към деловодните модули
на
специализирани информационни системи в МП или ВРБ
Разработвани 1 бр. ръководство на администратора и 1 бр. ръководство на
потребителя
Обучени 3-ма администратора за работа и администриране на централната
компонента и 247 ключови потребителя, с роля на обучители, от МП и ВРБ
Утвърдени със заповед на министъра на правосъдието вътрешни правила за
електронен документооборот в МП и ВРБ и предоставяне на електронни
административни услуги

