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3. ПРИНЦИПИ НА ОБУЧЕНИЕ ....................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

4. ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЕ .................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

5. ОБУЧЕНИЕ ПО ГРУПИ И РОЛИ .................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

6. ПЛАН-ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО .............................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 



 

6 

7. ОЦЕНКА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ............................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

8. ОЦЕНКА ЗА ПОСТИГНАТИТЕ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ............................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

9. МАТЕРИАЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ...................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

10. НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ............. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

Ж) РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА И ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

1. ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ ИЗГОТВЯНА ПРИ АНАЛИЗ И ДИЗАЙН НА СИСТЕМАТА ERROR! BOOKMARK 

NOT DEFINED. 

2. ИНСТРУМЕНТАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ ... ERROR! BOOKMARK 

NOT DEFINED. 

3. ПОДХОД ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРСИИТЕ И ПРОМЕНИТЕ ПО СИСТЕМИТЕ ............ ERROR! 

BOOKMARK NOT DEFINED. 

4. ПОДХОД ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРСИИТЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ..... ERROR! BOOKMARK 

NOT DEFINED. 

З) ПОДХОД И ПРОЦЕДУРИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ И ВНЕДРЯВАНЕ ......................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

И) ГАРАНЦИОННА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА ................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

2. ПРОЦЕДУРА ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ....................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

3. ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ ПО ВРЕМЕ НА ГАРАНЦИОННАТА ПОДДРЪЖКА .......... ERROR! BOOKMARK NOT 

DEFINED. 

4. ОБХВАТ НА ГАРАНЦИОННОТО ПОДДЪРЖАНЕ ........................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

5. ПРИОРИТИЗАЦИЯ ..................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГРЕШКИ/ПРОБЛЕМИ ...... ERROR! BOOKMARK NOT 

DEFINED. 

7. СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ .. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

8. ГЕНЕРИРАНЕ НА ОТЧЕТИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТРЕТИ СТРАНИ ....................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ОРГАНИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА ... ERROR! BOOKMARK NOT 

DEFINED. 

А) МЕРКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

1. МЕТОДИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА .............................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

2. ПРИНЦИПИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА ................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

2.1. ПРИНЦИПИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ......................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

2.2. КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

2.3. ГРУПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ........................................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
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2.4. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА .............................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

2.4.1. РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА РП ........................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

2.4.2. УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ............................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

2.4.3. РЪКОВОДИТЕЛ ПО КАЧЕСТВОТО ........................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

2.4.4. РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗАДАЧА ............................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

2.4.5. КООРДИНАТОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДАЧА ......................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

3. СРЕДСТВА ЗА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС ........................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

4. МЕРКИ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ..................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

4.1. МОНИТОРИНГ НА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТА ............................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

4.2. КОНТРОЛ НА ПРОЕКТА ЧРЕЗ КАЧЕСТВОТО ............................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

4.3. ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРОЕКТА ............................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

4.4. КОНТРОЛ НА ПРОЕКТА ЧРЕЗ РЕГУЛЯРНОТО ОТЧИТАНЕ ............................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

Б) МЕХАНИЗЪМ ЗА КОМУНИКАЦИЯ С ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

1. КАНАЛИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ .................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

2. СТРУКТУРА НА КОМУНИКАЦИЯТА ........................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

3. СРЕЩИ ПО ПРОЕКТА ................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

3.1. СРЕЩА НА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА ......................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

3.2. ЕКСПЕРТНИ СРЕЩИ ............................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

3.3. ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩА .......................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

В) РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ И ЗАЕТОСТТА НА ЕКСПЕРТИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЗАДАЧИ

 ........................................................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

Г) ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

1. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

2. ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

3. ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ, АДЕКВАТЕН НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА . ERROR! BOOKMARK 

NOT DEFINED. 

3.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ............................................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

3.2. ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ .......................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

3.3. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ПРОМЯНА ...................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

3.4. ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОЛЗИ, ВЛИЯНИЯ И РИСКОВЕ ......................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

3.5. ОДОБРЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА ................................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

3.6. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА .............................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

3.7. ДОКЛАДВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ............................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

4. ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ В СОФТУЕРНАТА 

РАЗРАБОТКА ..................................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

5. СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ И ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

Д) ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ........................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 



 

8 

1. МЕТОДИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА .................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

2. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ........................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

3. ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ .................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

4. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ......................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

5. ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ ........................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

6. ПОДХОД ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ РИСКОВЕ ........ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

7. КОНТРОЛ НА РИСКА ................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

8. РЕГИСТЪР НА РИСКОВЕТЕ С МЕРКИ, ЧРЕЗ КОИТО СЕ МИНИМИЗИРАТ/ПРЕДОТВРАТЯТ НЕГАТИВНИТЕ 

ПОСЛЕДИЦИ...................................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

Е) ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ............................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

1. ФАЗИ/ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА ................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

2. ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ПРОЕКТА ............................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
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1. Релевантни нормативни актове 

 Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България; 

 Приложения на Наредба № 15: 

o Приложение № 1 – Имунизационен календар на Република България; 

o Приложение № 6 – Книга за регистриране на профилактичните 

имунизации и реимунизации; 

o Приложение № 7 – Сведение за извършените задължителни планови, 

целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените 

серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика; 

o Приложение №7 А – Отчет за изразходваните биопродукти в дози; 

o Приложение № 8 – Съобщение за проучване на нежелани реакции след 

ваксинации (НРВ); 

o Приложение №8 А – Годишен план на лекар на подлежащите на 

задължителни планови имунизации и необходимите дози биопродукти 

по видове и количества за тяхното обхващане; 

o Приложение №8 Б – Годишен план на лечебно заведение на 

подлежащите на задължителни планови имунизации и необходимите 

дози биопродукти по видове и количества за тяхното обхващане ; 

o Приложение №11 – Месечно сведение за съобщените и проучените НРВ; 

o Приложение №12 – Отчет на РЗИ за изразходваните биопродукти в дози. 

 Документи по имунопрофилактика за РЗИ: 

o Заявка от лечебните заведения (ЛЗ) до РЗИ за отпускане на ваксини, 

биопродукти и консумативи; 

o Досие на ОПЛ за приход и разход на ваксини; 

o Искане за ОПЛ; 

o Искане от МЗ; 

o Картотека на новородените по общини; 

o Месечно сведение за новородени в родилните домове (РО) на МБАЛ; 

o Складова разписка от централен склад за биопродукти на МЗ за 

предаване на биопродукти; 
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o Справка за налични биопродукти в РЗИ. 

 Закон за здравето 

 Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 

o Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от 

немедицински лица 

 Закон за защита на личните данни 

 Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и 

организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни 

 Закон за електронните съобщения 

 Закон за електронния документ и електронния подпис 

2. Предмет на обществената поръчка, цели и рискове 

В съответствие с предмета на обществената поръчка, Изпълнителят („Индекс-

България” ООД) предлага да разработи модел на уеб-базиран имунизационен регистър 

(уеб-базирана високо-сигурна информационна система), пилотното му внедряване в две 

ОПЛ-практики и РЗИ в избрана област на страната, както и в НЦЗПБ и МЗ и да извърши 

обучение за работа с модела. 

2.1. Предмет 

Предметът на обществената поръчка е: Разработване на модел на уеб-базиран 

имунизационен регистър (уеб-базирана високо-сигурна информационна система), 

пилотното му внедряване в две ОПЛ-практики и РЗИ в избрана област на страната, 

както и в НЦЗПБ и МЗ и обучение за работа с модела. 

2.2. Цели 

Уеб-базираният модел на имунизационен регистър (ИР) ще осигури качествено 

изпълнение на Националната имунизационна програма, като подобри имунизационния 

обхват на населението, както и надзора и контрола на ваксинопредотвратимите 

заболявания: вирусен хепатит Б, туберкулоза, дифтерия, тетанус, коклюш, пневмококови 

инфекции, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип б инфекции, морбили, епидемичен 

паротит и рубеола. 

Уеб-базираният модел на ИР ще представлява високо-сигурна, унифицирана 

информационна система, която ще повтаря дейностите по имунопрофилактика, 

извършвани от участниците на всички нива, но в подобрен вариант – съхранението и 

обменът на имунизационните данни и на информацията за складовите наличности ваксини 
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да се осъществяват не на хартия или в изолирани електронни формати, а изцяло уеб-

базирано, с доказано функциониращи взаимовръзки между отделните нива. 

Уеб-базираният модел на ИР ще включва имунизационните регистри (пациентските 

листи) на минимум 2 пилотни ОПЛ-практики (местно ниво) и ще обезпечава 

функционалните взаимовръзки между тях и областната РЗИ (областно ниво) и МЗ и 

НЦЗПБ (национално ниво) по отношение на: наличност и планиране на доставки на 

ваксини, отчитане на извършени имунизации и имунизирани лица, съобщаване на 

нежелани реакции след ваксинация, отчитане на изразходвани ваксини, изготвяне на 

различни справки, анализи, съобщения. 

Уеб-базираният модел на ИР ще може да обработва имунизационни данни в реално 

време, ще позволява въвеждане на проведени в минал период от време ваксинации, ще 

позволява вписването от РЗИ на лица без избран ОПЛ, подлежащи на ваксинация. Моделът 

на уеб-базиран ИР ще има капацитета да следи за наличността на ваксините в централния 

склад, РЗИ, ОПЛ и лечебните заведения, както и ще изготвя отчети и справки по зададени 

показатели. 

Пилотното внедряване на уеб-базирания модел на имунизационен регистър ще 

докаже наличието на технически потенциал и функционални възможности за включването 

на: имунизационните регистри на всички ОПЛ; регистрите за живородените новородени и 

проведените им имунизации в родилните отделения; приложените ваксини от други 

лечебни заведения и в РЗИ в страната, както и провеждане на мониторинг и управление на 

движението на ваксини и превръщането му от добре функциониращ модел на ИР в 

пилотната област, в добре функциониращ национален регистър, след приемане на 

съответните промени в нормативната уредба – Закона за здравето. 

2.3. Специфични цели на поръчката 

Специфичните цели на поръчката са: 

 Създаване и внедряване на модела на уеб-базиран имунизационен регистър, 

който да осигурява възможности за: 

o въвеждане на индивидуални данни за имунизация чрез уеб формуляр в 

реално време и за минал период; 

o въвеждане на файлове с данни за имунизации, генерирани от софтуер на 

ОПЛ; 

o въвеждане на данни за налични, получени и приложени ваксини;  

o защитен достъп до данни на регионално (РЗИ) и национално (НЦЗПБ и 

МЗ) ниво; 

o преглед, сваляне и експорт на индивидуални и обобщени данни за 
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ваксини и  имунизации и доклади на местно, регионално и национално 

ниво; 

o генериране на „Индивидуална имунизационна справка (сертификат)“ във 

формат за печат, на местно, регионално и национално ниво; 

o генериране на таблични справки с обобщени данни на местно, 

регионално и национално ниво. 

 Организиране и провеждане на обучения за потребителите, свързани с модела на 

ИР за проекта: 2 ОПЛ и 2 епидемиолози от РЗИ от пилотната област, 4 

национални експерти от НЦЗПБ и 3 национални експерти от МЗ. 

 Срок за техническа поддръжка. 

2.4. Рискове при изпълнението 

Изпълнителят е определил и посочил в предложението си за изготвяне и внедряване 

на софтуер на уеб-базиран имунизационен регистър рисковете за изпълнението на всяка от 

описаните дейности, адекватни действия и обосновани срокове за преодоляването им. 

За описание на процедурата за преодоляване на рисковете по всяка от описаните 

дейности, виж Приложение 3, раздел Д. 

3. Основни дейности и резултати 

За да се разработи целия софтуер на имунизационния регистър, се дефинира 

параметрично информационния модел на системата като съвкупност от обекти и събития с 

всичките техни атрибути и структури, на която основа стъпва разработката на софтуера и 

особено справочната и статистическата дейност на системата. 

Моделът, в който се представя информацията на всяка информационна система, 

има следните компоненти: 

 Информационни обекти; 

 Събития; 

 Връзки между обекти и събития. 

 

А. Описание на информационен обект 

 

Всеки информационен обект се задава с помощта на атрибути и структури от 

атрибути. 

А1. Описание на атрибут: 
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 Наименование на атрибута; 

 Код на атрибута; 

 Тип на атрибут: 

 Число; 

 Класификация; 

 Дата; 

 Дата и време; 

 Текст; 

 Изображение – за прикачени файлове. 

 Номер на класификацията, ако атрибута е класификационен; 

 Минимална дължина на значението – при текстов атрибут; 

 Максимална дължина на значението – при текстов атрибут; 

 Минимална стойност на значението – при числов или датов атрибут; 

 Максимална стойност на значението – при числов или датов атрибут; 

 Структура на значението – маска от символи (например ако атрибутът е 

дата, как се представя значението – „dd.mm.yyyy” или „dd.mm.yy”, ако 

атрибутът е число с променлива запетая, колко са цифрите преди 

запетаята и колко след нея и др.); 

 Вид на валидацията на полето – ЕГН, ЕИК, Булстат, мейл-адрес, букви на 

кирилица, букви на латиница и т.н.: 

 Задължителен ли е атрибута за входната форма – да/не; 

 Позволява ли повече от едно значение атрибута – да/не; 

 Максимален брой едновременно избрани значения; 

А2. Описание на структура: 

 Наименование на структурата; 

 Код на структурата 

 Елементи на структурата: 

 Вид на елемента – атрибут или структура от атрибути; 

 Код на елемента; 

Б.  Описание на събитие 
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 Наименование на събитието; 

 Код на събитието; 

 Начална дата на събитието; 

 Крайна дата на събитието; 

 Елементи на събитието: 

 Тип на елемента – атрибут или структура от атрибути; 

 Код на елемента 

В. Описание на връзка между обекти, между събития или между онекти и 

събития 

 Наименование на връзката; 

 Код на връзката; 

 Начална дата на връзката; 

 Крайна дата на връзката; 

 Тип на лявата реализация на връзката (обект или събитие) 

 Код на лявата реализация на връзката; 

 Тип на дясната реализация на връзката (обект или събитие) 

 Код на дясната реализация на връзката 

 Елементи на връзката: 

 Тип на елемента – атрибут или структура от атрибути; 

 Код на елемента. 

Такава параметризация на информационния модел на системата позволява лесно, 

целенасочено и компактно изграждане на софтуера на информационна система, както в 

частта му за въвеждане и актуализация на данните, така и в частта за организация на 

стравочната дейност на системата. 

3.1. Дейност 1: Разработване на механизъм за функциониране на модел на 

имунизационен регистър (ИР) като уеб-базирана информационна система 

В рамките на тази дейност, Изпълнителят ще разработи и ще предложи на 

Бенефициента (Възложителя) за одобрение механизъм за функциониране на модел на 

имунизационен регистър, като уеб-базирана високо-сигурна информационна система, 

която ефективно да изпълнява работните процеси, функциите, задачите, дейностите и 

взаимодействието между участниците в превенцията, надзора и контрола на 
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ваксинопредотвратимите заболявания на всички нива, като това включва, но не се 

ограничава до: 

 Функции на служители от МЗ и от централния склад за биопродукти; 

 Функции на служители от НЦЗПБ; 

 Функции на служители от РЗИ; 

 Функции на ОПЛ и представители на лечебните заведения; 

 Функции на администраторите на информационната система. 

Механизмът ще включва детайлно проектиране на три основни компонента, 

формиращи модела на имунизационен регистър: 

 Регистър на имунизациите (РИ) (имунизационен регистър) на 

населението - достъпен за медицински специалисти и общество; 

 Регистър на ваксините (РВ) - достъпен само за медицински специалисти; 

 Отчети, справки, таблици - достъпни само за медицински специалисти  

 и взаимовръзките между тях. 

Моделът на уеб-базирания имунизационен регистър, предложен от Изпълнителя, ще 

позволява да се въвеждат актуални данни за ваксини, да се поддържа имунизационен 

календар, полезна и нормативна информация, както и да има функционална възможност за 

попълване на уеб-формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от 

немедицински лица, съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, 

който автоматично ще се изпраща до Изпълнителната агенция по лекарствата. 

За да се осигури пълноценна и коректна работа на регистъра, трябва да се поддържат 

още и следните регистри: 

 Регистър на РЗИ в РБ (РРЗИ); 

 Регистър на лечебните заведения в РБ (РЛЗ); 

 Регистър на медицинските специалисти (РМС); 

 Регистър на ОПЛ (РОПЛ); 

 Регистър на лицата, подлежали или подлежащи на имунизация (РЛ); 

 Имунизационен календар за генериране на бъдещи имунизации. 

3.1.1. Изисквания към Регистъра на имунизациите на населението 

Регистърът на имунизациите на населението ще включва записи (досиета) на всички 

здравноосигурени лица, фигуриращи в пациентските листи на ОПЛ; живи новородени, 

регистрирани от родилните отделения на лечебните заведения; лица, на които са поставени 
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ваксини в имунизационните кабинети на РЗИ и НЦЗПБ или в лечебни заведения. 

Право за създаване на нови записи ще имат медицинските специалисти, прилагащи 

ваксини. За ОПЛ това ще става автоматично след подаване на файл с пациентски списъци 

(тези данни ще се обновяват два пъти годишно). РЗИ, НЦЗПБ и лечебните заведения ще 

могат да създават нови записи след извършена проверка по ЕГН, на лица, които липсват в 

регистъра.  

Регистъра на имунизациите на населението ще се състои от два основни 

взиамосвързани регистъра с данни, които от своя страна имат връзка с Регистъра на 

ваксините, Регистъра на РЗИ, Регистъра на медицинските специалисти  и Регистъра на 

ОПЛ: 

 Регистър с лична информация за лицата, подлежали или подлежащи на 

ваксиниране: 

 име, презиме, фамилия;  

 личен идентификатор;  

 дата на раждане; 

 пол; 

 адрес по местоживеене: 

o област; 

o община;  

o населено място; 

o адрес на сграда; 

 телефон на пациента;  

 електронен адрес (е-мейл) на пациента; 

 статус  на пациента – активен / неактивен (починал). 

 Данни за майката на пациента – за лица до 18 години: 

o трите имена на майката 

o телефон на майката;  

o електронен адрес (е-мейл) на майката; 

 Хронични заболявания, вродени заболявания, алергии: 

o Вид; 

o Описание;  
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o Начална дата. 

 Регистър на имунизациите: 

 Обект на събитието – лице от регистъра на лицата, подлежащи или 

подлежали на имунизация;  

 вид на имунизацията - задължителна, препоръчителна или целева  - при 

посочване на вида имунизация трябва да се избират съответни ваксини 

от Регистъра на ваксините, които са напълно или в дадена степен 

различни при задължителни, препоръчителни и целеви имунизации; 

 Период, в който трябва да се извърши имунизирането – за бъдещите 

имунизации; 

 Статус на събитието – запланувана имунизация, извършена имунизация, 

пропусната имунизация, отменена имунизация; 

 Причина за пропускане или отмяна на имунизация - отказ на 

родител/лицето, временни противопоказания, трайни противопоказания, 

липса на ваксина, неявяване; 

 Реална дата на имунизацията; 

 вид ваксина – код на имунизацията, съгласно приложение №7 от Наредба 

№15; 

 сериен номер – връзка с Регистъра на ваксините; 

 доза – ограничен избор в зависимост от вида на ваксината; 

 Място на поставяне на ваксината – лява ръка, дясна ръка, ляв крак, десен 

крак, в устата; 

 Начин на прилагане на ваксината – подкожно, вътремускулно, 

вътрекожно, в устата; 

 Извършил ваксинирането – от регистъра на медицинските специалисти 

или ОПЛ; 

 Нежелани реакции от ваксинирането: 

o Вид на реакцията – от класификация, която се поддържа от 

администратора на системата; 

o Описание на реакцията; 

o Начална дата на появяване на реакцията; 

Забележка: Всички причини за отлагане на ваксинация, както и алергии и 
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заболявания ще бъдат маркирани в ярък цвят, за да се забелязват лесно! 

Като основни изисквания към регистъра на имунизациите ще се реализира 

следното: 

 Възможност за ръчно въвеждане на проведени в миналото ваксинации с 

попълване на всички задължителни полета; 

 Възможност за въвеждане на данни за имунизации от електронни файлове с 

конвенционален формат; 

 Извеждане на таблична справка за предстоящите на лицето ваксини по 

месеци/години, съгласно Националния имунизационен календар 

(„Индивидуален имунизационен календар”) с възможност за печат 

 Генериране на„Индивидуална имунизационна справка (сертификат)” по 

предварително одобрен образец чрез достъп от отделен запис или чрез търсене 

по ЕГН с възможност за извод в електронен файл и на печат. 

 Електронна услуга за заявяване на получени нежелани реакции след 

ваксинация (НРВ) от пациента; 

 Въвеждане на данни за нежелани реакции след ваксинация от ОПЛ 

(Приложение № 8 от Наредба № 15) от електронен файл, изготвен от ОПЛ или 

медицински специалисти с възможност за печат и онлайн или изпратен по 

предварително въведени интернет адреси и въведен от администратори на 

системата; 

Регистърът на имунизациите на населението ще позволява филтриране на 

информацията по зададени параметри от личната информация на ваксинираните (ЕГН/ 

дата на раждане/ три имена/ три имена на майката /адрес). 

При създаване на нов запис за ваксиниране с вписване на съществуващо в регистъра 

ЕГН, ще излиза съобщение, че такова ЕГН е налично в базата данни. Регистърът ще 

позволява да се извършва търсене и съпоставяне на дублирани записи по имена/ дата на 

раждане/ адрес/ трите имена на майката. Това особено много касае записите от родилните 

отделения на новородените, които са без ЕГН и новозаписаните при ОПЛ новородени в 

края на първия месец, които вече са с ЕГН. Регистърът ще може да съпоставя 

информацията и при откриване на два записа за един и същи пациент, ще предоставя 

възможност за обединяване от страна на медицинския специалист на двата записа в един. 

При пропусната задължителна имунизация, съгласно Националния имунизационен 

календар, Регистърът на имунизациите на населението ще може да изготвя списък с 

пациентите, които не са своевременно имунизирани, с възможност за вписване на 

причината за непровеждане на имунизацията. 
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Регистърът на имунизациите на населението ще може да създава списъци с данни по 

предварително зададени филтри (подлежащи /обхванати /необхванати с даден прием 

ваксина по област /община /град /ОПЛ / година на раждане). 

С цел подобряване на имунизационния обхват на населението, Регистърът на 

имунизациите на населението ще може да генерира напомнящи текстови съобщения за 

предстояща или пропусната имунизация на базата на навършена възраст на пациента и 

възраст за прилагане на дадена задължителна ваксина съгласно Националния 

имунизационен календар. Тези съобщения ще могат да се изпращат към лицето по имейл 

или към ОПЛ, към който се води лицето. Заслужава обсъждане с Възложителя и 

възможността да се изпращат съобщения и по пощата, като се осигури възможност за 

отпечатване на информация за лице на пощенски плик. 

Изисквания към работните процеси, обслужващи Регистъра на имунизациите на 

населението и изчерпателните изисквания към записите в регистъра на имунизациите на 

населението ще се регулират от Приложения №1, № 6 и № 8 от Наредба № 15. 

3.1.2. Изисквания към Регистъра на ваксините 

Ваксините за задължителни и целеви имунизации в Република България се закупуват 

от Министерство на здравеопазването и се отпускат на РЗИ по предварително изготвен 

годишен план. След закупуване на дадено количество ваксини, те се транспортират до 

централен склад на МЗ, от който се извършва разпределението им по РЗИ. При получаване 

на нови партиди ваксини, служител в централен склад ще въвежда в Регистъра на 

ваксините предварително определени показатели (вид ваксина, търговско наименование, 

сериен номер, доза, срок на годност). 

ОПЛ и лечебните заведения периодично получават от РЗИ по заявка ваксини за 

задължителни и целеви имунизации. РЗИ ще вписва в Регистъра на ваксините заявителите 

на ваксини като записи (досиета). 

Всеки запис в Регистъра на ваксините ще съдържа следните групи данни: 

 Регистър на видовете ваксини – данни за заведените ваксини: 

 Вид ваксина – номенклатура, поддържана от НЦЗПБ; 

 Търговско наименование на ваксината; 

 Дата на завеждане; 

 Партида; 

 Доза – число, ограничен избор в зависимост от вида на ваксината; 

 Начален сериен номер; 

 Краен сериен номер; 
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 Срок на годност; 

 Регистър на заявките за ваксини: 

 Идентификатор на заявителя – от регистъра на РЗИ, ОПЛ или лечебните 

заведения; 

 Вид на имунизацията – задължителна, препоръчителна или целева; 

 Номер на заявка; 

 Дата на заявката; 

 Вид ваксина – номенклатура, поддържана от НЦЗПБ; 

 Искано количество 

 Разпределени ваксини: 

 Идентификатор на заявката – от регистъра на заявките; 

 Вид на имунизацията – задължителна, препоръчителна или целева; 

 Идентификатор на ваксина – от регистъра на ваксините; 

 Дата на зачисляване на заявителя; 

 От сериен номер; 

 До сериен номер; 

 Статус – получена/ приложена/ налична/изтекла/ бракувана/изгубена; 

 Причина за бракуване/изгубване; 

Регистърът ще позволява извършването на следните дейности: 

 Регистърът ще позволява на РЗИ/ОПЛ/ЛЗ да подават заявки с искани 

количества от даден вид ваксина; 

 РЗИ ще намира заявителя от списъка в регистъра по зададения 

идентификатор и вписва количествата дадени ваксини по вид, търговско 

наименование, доза, серийни номера и срок на годност, като ще извлича тази 

информация, въведена вече от централния склад. Вписаните данни автоматично 

ще се прехвърлят във фактурата, която ще се печата в РЗИ; 

 При прилагане на дадена ваксина, Регистърът на ваксините ще може да 

отчита направеният разход; 

 Ще се вписват бракувани ваксини по вид, търговско наименование, дози, 

сериен номер и срок на годност и причината за брак (изтекъл срок на годност, 

неправилно транспортиране, съхранение, нарушена цялост, промяна в цвета на 
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ампула/флакон и др.). Тези ваксини също ще влизат към разхода на дадения ОПЛ 

или лечебно заведение; 

 Ще се следи за наближаване на срока на годност на вписаните в него ваксини 

и ще информира за това чрез промяна на цвят или чрез текст 2 месеца преди 

крайния срок на годност на ваксината; 

 Ежегодно ОПЛ и лечебните заведения планират необходими количества 

ваксини за следващата година. Регистърът на ваксините ще може да изчислява 

подлежащите за следващата година лица (по ОПЛ /област /за страната) и 

необходимите дози за тяхното обхващане на базата на пациентската листа към 

момента на планирането - за новородените ще се взима броят записани 

новородени за настоящата година. Регистърът ще позволява и ръчно въвеждане 

на данни за подлежащите, при нужда от корекции и при планиране на резерви; 

 Ръчно въвеждане на препоръчителни ваксини по вид, търговско 

наименование, доза, сериен номер, срок на годност и възможност за изготвяне на 

справка за закупени/приложени/налични дози ваксини, защото 

препоръчителните имунизации се извършват срещу заплащане. 

3.1.3. Изисквания към Отчети, Справки, Таблици 

За реализация на справочната и статистическата дейност в системата ще се ползва 

параметризирането на информационния модел на системата. Ще бъде реализирана 

възможност за справки по всички атрибути на всички информационни обекти и събития 

Справочната дейност в системата преминава през следните стъпки: 

 Подаване на условието за търсене: 

 на екрана се предоставя списък на информационните обекти на 

системата, за да се избере обекта, за който ще се поставят условия; 

 след избора на обекта, на екрана се предоставя списък на атрибутите на 

обекта, за да се поставят условията за търсене; 

 избират се значенията, на които трябва да отговарят обектите за искания 

атрибут; 

 Търсене на информация: 

 след задаване на условията за търсене, се генерира SQL оператора за 

селектиране  

 по така генерирания оператор се извършва търсене на информацията; 

 Представяне на намерените обекти: 
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 След намиране на релевантни обекти, на екрана се представят първите 

50 обекта за разглеждане; 

 Таблицата с релевантни обекти се представя в странициран вид; 

 Може да се сортира по всяка колона от таблицата; 

 Може да се променят колоните на таблицата по избор на работещия със 

системата; 

 Изходни функционалности на дейността: 

 Полученият резултат може да се изведе в електронен файл във формати 

.doc, .pdf, .html., xls, .csv, .xml; 

 Полученият резултат може да се разпечата; 

 Условието на справката може да бъде запомнено за бъдещо ползване. 

За оптималното функциониране на модела на уеб-базиран имунизационен регистър, 

справките и отчетите ще могат да се експортират в табличен вид в електронен файл в най-

разпространените формати – doc, txt, pdf, xls, html, csv, xml и да се печатат. 

3.1.3.1. Отчети и справки за ОПЛ/Лечебни заведения 

 Като специализирани справки в системата ще бъдат разработени следните 

отчети: 

 Справка за подлежащи на определена имунизация; 

На основа на базата данни в регистъра на имунизациите на населението, ОПЛ ще 

може да извършва „Справка за подлежащи” на определена имунизация пациенти за даден 

период от време – напр. деца на навършена 2 месечна възраст, подлежащи през месец 

април 2015 г. на имунизация с І прием ДТКаХепБПиХИБ (комбинирана шесткомпонентна 

ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна 

хепатит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана хемофилус 

инфлуенце тип Б ваксина). Тази справка ще включва както редовно подлежащите лица, 

така и тези с пропуснати имунизации, за които е подходящо провеждането на пропуснатата 

имунизация през този период. В справката ще бъде отбелязано кои са подлежащи към 

датата и кои са със закъснение. 

 Справка за редовно имунизирани по година на раждане/ вид на ваксината/ 

търговско наименование / сериен номер на приложена ваксина; 

 Справка за неимунизирани по година на раждане/ вид на ваксината/ 

търговско наименование / сериен номер на приложена ваксина/ причини;  

 Справки за имунизирани със закъснение по вид ваксина/ прием на ваксина/ 
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по ваксина с даден сериен номер/ по ваксина с дадено наименование/ по година на 

раждане; 

 Имунизационен обхват – Той се изчислява в % като брой обхванати с даден 

прием ваксина лица / общ брой подлежащи за даден прием ваксина лица. 

Обхванатите лица ще се получат от вписаните в регистъра имунизирани лица на 

дадената възраст, а подлежащите лица – от пациентските списъци на ОПЛ за същата 

възраст/ кохорта/ набор. Възрастите се вземат от Имунизационния календар за всяка 

доза ваксина.  

 Сведение за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни 

имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за 

постекспозиционна профилактика през периода ……......... на 20................. г. 

 Справка за обхванати с препоръчителни имунизации по вид ваксина/ прием. 

 Справка за обхванати с целеви имунизации по вид ваксина/прием. 

 Справки за съобщени НРВ; 

 Годишен план на подлежащите на задължителни планови имунизации и 

необходимите дози биопродукти по видове и количества за тяхното обхващане; 

 Годишен план за необходимите количества ваксина срещу бяс, изготвен на 

база изразходваните количества от ваксината през предходната и първото 

шестмесечие на настоящата година; 

 Отчет за изразходваните биопродукти в дози; 

 Справка за закупени/ приложени/ налични/ бракувани/ с изтекъл срок 

ваксини. 

Регистърът на ваксините ще може да изпраща онлайн отчетите и плановете до 

съответните РЗИ и ще позволява да се изваждат в електронни файлове или да се 

отпечатват. 

 Произволни отчети: 

Софтуерът на справочната дейност ще позволява извършването на справки по 

произволни комбинации от атрибути на всичките информационни обекти и събития 

на системата, ползвайки параметризирания информационен модел по схемата, 

предложена в началото на раздела. Изходът на намерения резултат може да се 

дефинира динамично в зависимост от потребностите, и да бъде изваден в електронен 

файл в някой от по-разпространените формати 
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3.1.3.2. Отчети и справки за РЗИ 

 Справки по потребители; 

 Справки по пациенти; 

 Справка за подлежащи на имунизации и реимунизации лица в съответната 

област: 

 за деца до 1 годишна възраст – по данни от родилните отделения; 

 за деца над 1 годишна възраст и за възрастни - по данни на Националния 

статистически институт (НСИ); 

 Имунизационен обхват по видове имунизации и съответно приеми за даден 

период:  

 брой обхванати в родилно отделение (РО) живородени с първи прием на 

имунизация срещу хепатит тип Б/ туберкулоза (брой имунизирани живородени в 

РО със съответната имунизация спрямо общия брой живородени) по лечебни 

заведения и общо за областта; 

 брой отложени от имунизация срещу хепатит тип Б/ туберкулоза 

новородени (брой живородени отложени от имунизация и процентно 

съотношение спрямо общия брой живородени); 

 брой обхванати от ОПЛ подлежащи лица със съответния прием и вид 

имунизация спрямо броя на подлежащите по пациентските листи на ОПЛ по 

ОПЛ и общо за областта; 

 брой обхванати в РЗИ подлежащи лица със съответния прием и вид 

имунизация (имунизационен кабинет/мобилни кабинети); 

 брой и процентно съотношение на отложените от имунизации по причини. 

 Сведение за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни 

имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за 

постекспозиционна профилактика през периода .............. на 20................. г. 

 брой обхванати лица, подлежащи на имунизация през съответния период 

(от ОПЛ и РЗИ) спрямо общия брой подлежащи лица за съответния набор по 

данни на НСИ (за деца до 1 годишна възраст броя подлежащи се определя от 

данните за живи новородени на родилните отделения); 

 брой на отложените от имунизации и процентно съотношение спрямо броя 

на подлежащите (НСИ, за деца до 1 годишна възраст броя подлежащи се 

определя от данните за живи новородени на родилните отделения). 
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 Справка за брой идентифицирани лица, подлежащи на имунизация без данни 

за избран ОПЛ;  

 Справка за своевременност на проведените имунизации в РО и от ОПЛ; 

 Справка за брой обхванати с целеви имунизации и реимунизации; 

 Справка за брой обхванати с профилактични имунизации по национални 

програми; 

 Справка за брой обхванати с препоръчителни имунизации; 

 Справки за съобщени НРВ; 

 Месечно сведение за съобщените и проучените нежелани реакции след 

ваксинация (НРВ); 

 Справка по получени количества и видове ваксини; 

 Справка по налични ваксини; 

 Справка за раздадени ваксини; 

 Справка за приложени дози ваксини; 

  Справка за бракувани количества ваксини; 

 Годишен план на подлежащите на задължителни планови имунизации и 

необходимите дози биопродукти по видове и количества за тяхното обхващане. 

3.1.3.3. Отчети и справки за МЗ/НЦЗПБ/НЦОЗА 

 Справки по потребители по области. 

 Справки по пациенти по области; 

 Справка за подлежащи на имунизации и реимунизации лица по области по 

данни на Националния статистически институт (НСИ); 

 Имунизационен обхват в РО с първи прием на имунизация срещу хепатит тип 

Б/ туберкулоза; 

 Справка за отложени от имунизация срещу хепатит тип Б/ туберкулоза 

новородени; 

 Имунизационен обхват по видове имунизации и съответно приеми:  

 брой обхванати от ОПЛ подлежащи лица със съответния прием и вид 

имунизация спрямо броя на подлежащите по пациентските листи на ОПЛ по 

области и за страната; 

 брой обхванати в РЗИ подлежащи лица със съответния прием и вид 
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имунизация (имунизационен кабинет/мобилни кабинети) по области и за 

страната; 

 брой и процентно съотношение на отложените от имунизации по причини 

- по области и за страната. 

 Национален имунизационен обхват по видове имунизации и съответните 

приеми: 

 брой обхванати лица, подлежащи на имунизация през съответния период 

(от ОПЛ и РЗИ) спрямо общия брой подлежащи лица за съответния набор по 

данни на НСИ; 

 брой на отложените от имунизации по причини и процентно съотношение 

спрямо броя на подлежащите (НСИ). 

 Справка за брой идентифицирани лица, подлежащи на имунизация без данни 

за избран ОПЛ по области и за страната;  

 Справка за своевременност на проведените имунизации в РО и от ОПЛ, 

спазване на имунизационните схеми по области и за страната;  

 Справка за съобщени нежелани реакции след ваксинация (НРВ); 

 Справка за брой обхванати с целеви имунизации и реимунизации; 

 Справка за брой обхванати с профилактични имунизации по национални 

програми; 

 Справка за брой обхванати с препоръчителни имунизации по области и за 

страната; 

 Справка по получени количества и видове ваксини; 

 Справка по налични ваксини; 

 Справка за приложени дози ваксини;  

 Справка за бракувани количества ваксини. 

3.1.4. Очаквани резултати от Дейност 1 

В резултат от изпълнението на Дейност 1, Изпълнителят ще изготви Технически 

доклад „Механизъм за функциониране на Национален имунизационен регистър като 

уеб-базирана информационна система” включващ UML диаграми на основните работни 

процеси. 

3.1.5. Стратегия и методи за проектиране 

В техническото предложение на Изпълнителя са включени: 
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 Стратегия за проектиране на механизъм за функциониране на модел на 

имунизационен регистър, като уеб-базирана информационна система – виж 

Приложение 1 и Приложение 2. 

 Методи за проектиране на механизъм за функциониране на модел на 

имунизационен регистър, като уеб-базирана информационна система – виж 

Приложение 1 и Приложение 2. 

3.2. Дейност 2: Разработване на концепция за създаване на уеб-базирания модел 

на ИР, която реализира елементите на разработения механизъм за 

функционирането му и специфициране на всеки от процесите чрез UML 

диаграми 

3.2.1. Технически изисквания - основна функционалност на уеб-базирания модел 

на ИР 

Моделът на национален имунизационен регистър ще бъде уеб-базирана 

информационна система, която: 

 ще бъде изградена на принципа на многослойна софтуерна архитектура, в която 

потребителският интерфейс, бизнес логиката и базата с данни са логически и 

физически разделени;  

 ще поддържа модерни отворени стандарти и уеб услуги за обмен на данни с други 

електронни информационни системи, например XML, SOAP; 

 ще осигурява надеждност и мащабиране (скалиране), за да гарантира бъдещите 

очаквания за разрастване и покриване на 100% от населението на България;  

 ще притежава унифициран модел на сигурност за гарантиране на защитен достъп до 

модела на ИР и защита на личните данни; 

 ще бъдат съблюдавани приложимите модели за сигурност (security design patterns); 

 ще поддържа удобно конфигуриране на разнообразни справки и експорт на 

информация в табличен формат (XLS, CSV) и като структуриран текст (XML); 

 ще улеснява търсене и индексиране – ще спомага на потребителите лесно да 

намират информацията от която се нуждаят. 

Потребителският интерфейс ще бъде стандартен, модерен Интернет браузър. 

Функционалността няма да зависи от използвания браузър, в частност пълна и 

еквивалентна функционалност ще бъде осигурена за потребителите на актуалните версии 

на MS Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox и др. 

За осигуряване на сигурността на потребителите на модела на ИР, Изпълнителят ще 

осигури криптиране на достъпа чрез използване на SSL канал за периода на пилотно 
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тестване и гаранционна поддръжка. 

Основната функционалност на уеб-базирания модел на ИР ще бъде групирана в 

четири категории: 

 възможност за събиране на данни, както чрез уеб формуляри, така и чрез директен 

и по възможност автоматичен обмен с други информационни системи и електронни 

приложения; 

 възможност за валидиране на данни, съобразно нормативната уредба и  правилата 

за надзор и контрол на ваксинопредотвратимите заболявания; 

 възможност за анализ на данни, съобразно нормативната уредба и правилата за 

надзор и контрол на ваксинопредотвратимите заболявания; 

 възможност за управление на потребители и техните роли в системата за надзор и 

контрол на ваксинопредотвратимите заболявания. 

3.2.1.1. Изисквания по отношение на правата върху разработения модел на ИР 

Разработката на модела на ИР ще включва предоставяне на собственост върху всички 

имуществени и авторски права върху изготвения продукт, включително върху създаден за 

настоящата поръчка собствен софтуер или използван софтуер с подходяща лицензионна 

политика, даваща право на Възложителя да възлага включително на други разработчици 

промени, актуализации и всякакви действия, свързани с ползване на същия софтуер. 

3.2.1.2. Изисквания към функционалността за събиране на данни на модела на 

ИР 

Предложената от Изпълнителя система ще притежава следната функционалност за 

събиране на данни: 

 Възможност за регистриране на ОПЛ и Лечебни заведения, които имат права за 

качване на пациентска листа и информация в Регистъра на имунизациите на 

населението. Чрез тази функционалност се поддържат Регистъра на ОПЛ, Регистъра 

на Лечебните заведения и Регистъра на медицинските специалисти. 

 Възможност за въвеждане на информация за пациентска листа чрез качване (upload) 

на XML файл на предварително зададен URL адрес в модела на ИР - без име и 

парола. XML файлът ще бъде генериран от десктоп приложение на ОПЛ и подписан 

с електронния му подпис. Функционалността включва и: 

 Разпакетиране на пакета; 

 Валидация на всички полета по конвенцията; 

 Идентификация на лицето, за което се въвежда информация; 
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 Извличане на идентифицираното лице от базата данни и сверяване на 

атрибутите от базата данни и тези, които идва от входната информация; 

 Извеждане на съобщение за грешка при установяване на различия в данните; 

 Запис на информацията в базата данни. 

 Възможност за въвеждане на (частична) информация в Регистъра на имунизациите 

на населението чрез качване (upload) на XML файл на предварително зададен URL 

адрес в модела на ИР - без име и парола. XML файлът ще бъде генериран от десктоп 

приложение на ОПЛ и подписан с електронния му подпис.  

 Разпакетиране на поредния XML запис; 

 Валидация на всички полета по конвенцията; 

 Идентификация на лицето, за което се въвежда информация; 

 Извличане на идентифицираното лице от базата данни и сверяване на 

атрибутите от базата данни и тези, които идват от входната информация; 

 Извеждане на съобщение за грешка при установяване на различия в данните; 

 Проверка има ли вече въведена имунизация за същия период; 

 Извеждане на съобщение за повторение на данни и игнориране на записа, в 

който това е открито; 

 Запис на информацията в базата данни. 

 Възможност за въвеждане на информация в Регистъра на имунизациите на 

населението чрез качване (upload) на XLS файл на предварително зададен URL 

адрес в модела на ИР - без име и парола. XLS файлът ще бъде генериран от десктоп 

приложение - Danina-G ЕMS GP SOFT и RescueSoft*Nursе на ОПЛ-практики от 

област София, избрана за пилотна област по проекта и подписан с електронен 

подпис. 

 Разпакетиране на поредния XML запис; 

 Валидация на всички полета по конвенцията; 

 Идентификация на лицето, за което се въвежда информация; 

 Извличане на идентифицираното лице от базата данни и сверяване на 

атрибутите от базата данни и тези, които идват от входната информация; 

 Извеждане на съобщение за грешка при установяване на различия в данните; 

 Проверка има ли вече въведена имунизация за същия период; 
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 Извеждане на съобщение за повторение на данни и игнориране на записа, в 

който това е открито; 

 Запис на информацията в базата данни. 

 Възможност за въвеждане на информация в Регистъра на имунизациите на 

населението чрез уеб формуляр в модела на ИР след оторизация в системата. Това 

става чрез разрaботване на софтуер за попълване на входната екранна форма за 

имунизации, който има следните функционалности: 

 Валидация на всички полета на входната екранна форма; 

 Идентификация на лицето, за което се въвежда информация; 

 Извличане на идентифицираното лице от базата данни и сверяване на 

атрибутите от базата данни и тези, които идват от входната информация; 

 Извеждане на съобщение за грешка при установяване на различия в данните; 

 Проверка има ли вече въведена имунизация за същия период; 

 Извеждане на съобщение за повторение на данни и игнориране на записа, в 

който това е открито; 

 Запис на информацията в базата данни. 

  Разработване на специфичен XML формат за обмен с модела на ИР, който ще 

включва всички необходими данни за Регистъра на имунизациите на населението и 

ще бъде предложен на Възложителя за включване в промените в Нормативната 

уредба. 

Записът с цялата информация за имунизациите на едно лице ще се направи с цел да 

отговори на запитване, направено по Интернет като електронна услуга или направено от 

друга информационна система. В ИР ще се разработи web-услуга, към която ще се 

извършва обръщение извън системата по ЕГН и връщания резултат, ако се намери лицето 

по ЕГН в системата ще бъде запис в този специфичен XML формат, който ще се довори с 

Възложителя при проучване на потребностите  

 Възможност за въвеждане на информация в Регистъра на ваксините чрез въвеждане 

(upload) на InterBase файл (архив) от оторизиран потребител. Файлът ще бъде 

генериран от десктоп приложение за наличност на ваксини в централен склад и 

РЗИ.  

Софтуерът за въвеждане на ваксини в централния склад от електронен файл ще се 

разработи на базата на същите конвенции, на които стъпват другите модули за 

въвеждане на информация в системата. 

 Възможност за въвеждане на информация в Регистъра на ваксините чрез уеб 
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формуляр в модела на ИР след оторизация в системата. 

Това става чрез разрaботване на софтуер за попълване на входната екранна форма за 

ваксини, който има следните функционалности: 

 Валидация на всички полета на входната екранна форма; 

 Идентификация на ваксината по вид и сериен номер, за която се въвежда 

информация; 

 Ако се намери ваксината в базата данни, се извежда съобщение за 

повторение на данни и игнориране на записа, в който това е открито; 

 Проверка има ли вече пресичане на интервали от серийните номера в 

Регистъра на ваксините; 

 Извеждане на съобщение за повторение на данни и игнориране на записа, в 

който това е открито; 

 Запис на информацията в базата данни. 

 Разработване на специфичен XML формат за обмен с модела на ИР, който ще 

включва всички необходими данни за Регистъра на ваксините и ще бъде предложен 

на Възложителя за включване в промените в Нормативната уредба. 

Записът с цялата информация за дадена ваксините ще се направи с цел да отговори на 

запитване, направено по Интернет като електронна услуга или направено от друга 

информационна система. В ИР ще се разработи web-услуга, към която ще се извършва 

обръщение извън системата код на ваксината и връщания резултат, ако се намери тази 

ваксина в Регистъра на ваксините, ще бъде запис в този специфичен XML формат, който ще 

се довори с Възложителя при проучване на потребностите  

3.2.1.3. Изисквания към функционалността за верифициране на данни на 

модела на ИР 

Моделът на ИР ще осигурява възможност за дефиниране на правила за верифициране 

на данни, постъпили чрез файлово качване или чрез уеб формуляр. 

Това ще се осъществява чрез параметричното описание на информационния модел на 

системата, дадено в т. 3.1., в което за всеки атрибут на всеки информационен обект може да 

бъде указан начинът на верификация на значенията на атрибута: 

 Тип на атрибут: 

 Число; 

 Класификация; 

 Дата; 
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 Дата и време; 

 Текст; 

 Изображение – за прикачени файлове. 

 Номер на класификацията, ако атрибута е класификационен; 

 Минимална дължина на значението – при текстов атрибут; 

 Максимална дължина на значението – при текстов атрибут; 

 Минимална стойност на значението – при числов или датов атрибут; 

 Максимална стойност на значението – при числов или датов атрибут; 

 Структура на значението – маска от символи (например ако атрибутът е 

дата, как се представя значението – „dd.mm.yyyy” или „dd.mm.yy”, ако 

атрибутът е число с променлива запетая, колко са цифрите преди 

запетаята и колко след нея и др.); 

 Вид на валидацията на полето – ЕГН, ЕИК, Булстат, мейл-адрес, букви на 

кирилица, букви на латиница и т.н.: 

 Задължителен ли е атрибута за входната форма – да/не; 

 Позволява ли повече от едно значение атрибута – да/не; 

 Максимален брой едновременно избрани значения; 

 

При подадени данни, които не удовлетворяват правилата за верификация, ИР ще 

извежда предупреждения за оторизираните потребители и ще предлага действия за 

отстраняване на несъответствията. 

Ще бъдат реализирани следните основните типове верификация на данни: 

 Верификация на постъпващите данни по тип – текстови, числови, номенклатури и 

т.н.; 

 Верификация на хронологичния ред на записите за приложен тип ваксина за избран 

пациент; 

 Избягване на дублирани записи за приложен тип ваксина, поредна доза и избран 

пациент; 

 Верификация на правата за въвеждане на данни за пациент от даден оторизиран 

медицински специалист; 

 Верификация/ свързване на данни на записи с липсващ основен идентификатор на 
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пациент (ЕГН) с по-късно въведени записи с налично ЕГН. 

Точните процедури за верификация ще бъдат уточнявани от Възложителя след 

подписване на договора, в процеса на разработване и тестване на системата и ще бъдат 

вложени в описанието на информационния модел на системата. 

3.2.1.4. Изисквания към функционалността за обмен на данни с други 

информационни системи 

Предложената от Изпълнителя система (Модел на ИР) ще осигурява възможност за 

обмен на данни с други информационни системи. Основният механизъм за обмен ще бъде 

чрез поддръжка за модерни отворени стандарти и уеб услуги за обмен на данни, като WS 

(Web Services), XML, SOAP, след разработване на стандартизирани услуги за обмен. 

 Ще бъде реализирана възможност за обмен на данни с НЗОК, РЗОК и за въвеждане 

на (частична) информация за минал период с източник НЗОК. 

 Ще бъде реализирана възможност за обмен с на данни със софтуера на ОПЛ за 

предоставяне на (частична) информация за минал период с източник предходни 

ОПЛ на гражданин. 

3.2.1.5. Изисквания към функционалността за предоставяне на справките, 

отчети и таблици 

Справочната дейност, средствата за генериране на отчети и таблици ще се разработят 

на основата на параметричния информационен модел на системата по схемата, описана в т. 

3.1.3. Това ще даде възможност в системата да се правят справки по произволни 

комбинации от всички атрибути на всички информационни обекти на системата. 

Моделът на ИР ще осигурява възможност за генериране на различни автоматични 

справки, съобразно процесите, описани в предходната секция. 

Справките ще отговарят на следните минимални изисквания: 

 Ще бъде изработен унифициран интерфейс за генериране на справките, който 

използва стандартизиран начин за избор на параметри - номенклатури, филтрации, 

период по дати или години и др. 

 Ще бъдат оптимизирани за представяне на екрана на компютър с ширина 1366px. 

 Ще имат версия за печат и версия за експорт в PDF. 

 Ще позволяват запис (експорт) в табулиран/ структуриран формат – XLS/X, CSV, 

XML. 

3.2.2. Потребителски роли 

Моделът на ИР ще бъде изграден като уеб-базирана централизирана система, която 
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ще осигурява достъп на потребителите до специфична за съответната потребителска роля 

функционалност и ресурси след успешно извършена процедура по оторизация. 

Планираните потребителски роли за пилотната фаза на експлоатация на ИР са 

следните: 

 Администратори – представители на НЦЗПБ; 

 Оператори от РЗИ – от имунизационен кабинет, за ваксини; 

 ОПЛ – доставчици/ ползватели на имунизационни данни; 

 Оператор от лечебно заведение; 

 Оператор от централния склад за биопродукти и ваксини; 

 Национални наблюдатели – представители на МЗ, НЦЗПБ, Националният център по 

обществено здраве и анализи; 

 Регионални наблюдатели – представители на РЗИ. 

Нови потребителски роли ще могат да бъдат добавяни от администратор на ИР. 

3.2.3. Нива на достъп 

В зависимост от функциите и дейностите, която изпълнява всеки потребител в ИР, ще 

има различно ниво на достъп. Достъпът до всички дейности на системата ще се управлява 

от администратора на системата в динамичен режим, в зависимост от нуждите на 

експлоатацията на системата и може да се променя или потребителят да бъде лишен от 

достъп. 

3.2.3.1. Публичен достъп 

Всеки регистриран потребител ще има достъп до регистъра за имунизации за 

проверка на личния си имунизационен статус и на този на своето дете/своите деца, както и 

до допълнителните полета (бутони): Таблична справка за предстоящите за лицето ваксини 

по месеци/години, съгласно Националния имунизационен календар („Индивидуален 

имунизационен календар”); „Индивидуална имунизационна справка (сертификат)”; 

Съобщение за проучване на нежелани реакции след ваксинация (НРВ), Формуляр за 

съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица от Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина с възможност за печат и онлайн изпращане. 

Тези справки ще бъдат реализирани на сайта на Центъра чрез web-ориентирана 

апликация със следните функционалности:  

 При избор на линк от сайта ще се отвори страница, в която може да се зададе 

запитване за Таблична справка за предстоящите за лицето ваксини по 

месеци/години, съгласно Националния имунизационен календар („Индивидуален 
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имунизационен календар”), „Индивидуална имунизационна справка (сертификат)” 

или Съобщение за проучване на нежелани реакции след ваксинация (НРВ). 

Запитването става след оторизация на потребителя чрез ЕГН. Може да се направи 

оторизация и с електронен подпис. 

 В същата страница лицето може да подаде електронен формуляр за съобщаване на 

нежелани лекарствени реакции от немедицински лица от Закона за лекарствените 

продукти в хуманната медицина с възможност за печат и онлайн изпращане. 

Достъпът до ИР ще бъде осъществен чрез технологията на web-услугите, за да се 

защити базата данни на регистъра. Данните, които ще предоставя тази web-услуга ще се 

представят в XML конвенционален формат, като неговата структура ще бъде създадена в 

процеса на проучването. 

Освен това, на тази страница в отделен информационен панел може да се представи 

цялата нормативна база, касаеща имунизационните процеси в страната за запознаване на 

населението с процеса. Това значи, че ще се реализира система за управлението на 

съдържанието на апликацията за външния достъп, чрез която да се зареждат материалите 

на информационния панел. 

Освен това, на тази страница може да се покаже и Националния имунизационен план, 

за да се види логиката на имунизациите по години. 

3.2.3.2. Служебен достъп 

Служебен достъп ще бъде осигурен за медицински специалисти, провеждащи 

имунизации, както следва: 

ОПЛ 

 достъп до записите в Регистъра за имунизациите на пациенти от актуален 

пациентски списък към даден момент, както и достъп до всички допълнителни 

полета от същия регистър. При отписване на пациент, ОПЛ няма достъп до неговото 

досие в ИР. 

 достъп по собствения си запис в Регистъра за ваксини, както и до допълнителното 

поле Заявка за получаване на ваксини от РЗИ. 

 достъп до Отчети и справки за ОПЛ/Лечебни заведения в Отчети, справки, 

таблици без Годишен план на подлежащите на задължителни планови имунизации 

и необходимите дози биопродукти по видове и количества за тяхното обхващане 

(Приложение № 8б към чл. 16, ал. 2). 

Лечебни заведения с родилни отделения 

 за медицинските специалисти, провеждащи имунизации, от лечебни заведения с 

родилни отделения, ще бъде осигурен достъп до въведените от тях записи в 
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Регистъра за имунизациите на населението. Необходимо е да се извършва 

архивиране на данните, тъй като след избор на ОПЛ записите на новородените 

стават недостъпни за родилните отделения, но данните за подлежащи и обхванати 

са необходими за изготвяне на отчети, сведения, справки. 

 достъп по собствения си запис в Регистъра за ваксини, както и до допълнителното 

поле Заявка за получаване на ваксини от РЗИ. 

 достъп до Отчети и справки за ОПЛ/Лечебни заведения в Отчети, справки, таблици:  

 Справка за подлежащи на определена имунизация 

 Справка за редовно имунизирани; 

 Справка за неимунизирани;  

 Справки за имунизирани със закъснение. 

Имунизационен обхват: 

 Сведение за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни 

имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за 

постекспозиционна профилактика през периода ……......... на 20................. г. 

 Справки за съобщени НРВ; 

 Годишен план на подлежащите на задължителни планови имунизации и 

необходимите дози биопродукти по видове и количества за тяхното обхващане. 

 Отчет за изразходваните биопродукти в дози; 

 Справка за приложени/ налични/ бракувани/ с изтекъл срок ваксини. 

Други лечебни заведения, прилагащи целеви и/или препоръчителни имунизации 

и/или задължителни имунизации по изключение 

 за медицинските специалисти от посочените лечебни заведения, ще бъде осигурен 

достъп до въведените от тях записи в Регистъра за имунизациите на населението.  

 достъп по собствения си запис в Регистъра за ваксини, както и до допълнителното 

поле Заявка за получаване на ваксини от РЗИ. 

 достъп до Отчети и справки за ОПЛ/Лечебни заведения в Отчети, справки, 

таблици: 

 Справка за редовно имунизирани; 

 Справки за имунизирани със закъснение. 

 Сведение за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни 

имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за 
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постекспозиционна профилактика през периода ……......... на 20................. г.. 

 Справка за обхванати от лечебното заведение лица с препоръчителни 

имунизации по вид ваксина/ прием. 

 Справка за обхванати от лечебното заведение лица с целеви имунизации по 

вид ваксина/прием. 

 Справки за съобщени НРВ; 

 Годишен план за необходимите количества ваксина срещу бяс, изготвен на 

база изразходваните количества от ваксината през предходната и първото 

шестмесечие на настоящата година; 

 Годишен план на подлежащите на задължителни планови имунизации и 

необходимите дози биопродукти по видове и количества за тяхното обхващане. 

 Годишен план за необходимите количества ваксина срещу бяс, изготвен на 

база изразходваните количества от ваксината през предходната и първото 

шестмесечие на настоящата година; 

 Отчет за изразходваните биопродукти в дози; 

 Справка за закупени/ приложени/ налични/ бракувани/ с изтекъл срок 

ваксини. 

РЗИ 

В РЗИ ще бъде осигурен достъп за следните групи потребители: 

А) Оператор от РЗИ за ваксини 

 достъп до записите в съответната област в Регистъра на ваксините и до 

допълнително поле Искане (фактура) за дадени ваксини. 

 достъп до Отчети и справки за РЗИ: 

 Справка по налични ваксини; 

 Справка по раздадени ваксини; 

 Справка за бракувани количества ваксини; 

 Годишен план на подлежащите на задължителни планови имунизации и 

необходимите дози биопродукти по видове и количества за тяхното обхващане. 

Б) Оператор от РЗИ от имунизационен кабинет 

 достъп до записите и до допълнителните полета в Регистъра на имунизациите.  

 достъп до Отчети и справки за РЗИ: 
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 Сведение за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни 

имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за 

постекспозиционна профилактика през периода ……......... на 20................. г.: 

o брой обхванати лица, подлежащи на имунизация през съответния 

период (от РЗИ) спрямо общия брой подлежащи лица за съответния набор 

по данни на НСИ; 

o брой на отложените от имунизации и процентно съотношение спрямо 

броя на подлежащите. 

 Справка за брой обхванати с препоръчителни имунизации от РЗИ; 

 Справки за съобщени НРВ;  

 Месечно сведение за съобщените и проучените нежелани реакции след 

ваксинация (НРВ). 

 Справка по получени количества и видове ваксини по серийни номера и срок 

на годност от РЗИ; 

 Справка по налични ваксини; 

 Справка за раздадени ваксини; 

 Справка за приложени дози ваксини; 

  Справка за бракувани количества ваксини. 

В) Регионални потребители от РЗИ 

 достъп до записите и до допълнителните полета в Регистъра на имунизациите.  

 достъп до Отчети и справки за РЗИ в Отчети, справки, таблици   

НЦЗПБ 

 за медицинските специалисти от НЦЗПБ, ще бъде осигурен достъп до Отчети и 

справки за МЗ/НЦЗПБ/НЦОЗА в Отчети, справки, таблици. 

НЦОЗА 

 за медицинските специалисти от НЦОЗА, ще бъде осигурен достъп до Отчети и 

справки за МЗ/НЦЗПБ/НЦОЗА в Отчети, справки, таблици. 

 Справки по потребители по области. 

 Справки по пациенти по области; 

 Справка за подлежащи на имунизации и реимунизации лица по области по 

данни на Националния статистически институт (НСИ); 
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 Имунизационен обхват в РО с първи прием на имунизация срещу хепатит 

тип Б/ туберкулоза по лечебни заведения/области/ за период; 

 Справка за отложени от имунизация срещу хепатит тип Б/ туберкулоза 

новородени - брой живородени отложени от имунизация и процентно 

съотношение спрямо общия брой живородени по лечебни заведения/области/ за 

период; 

 Имунизационен обхват по видове имунизации и съответно приеми:  

 брой обхванати от ОПЛ подлежащи лица със съответния прием и вид 

имунизация спрямо броя на подлежащите по пациентските листи на ОПЛ по 

области и за страната; 

 брой обхванати в РЗИ подлежащи лица със съответния прием и вид 

имунизация по области и за страната; 

 брой и процентно съотношение на отложените от имунизации по причини - 

по области и за страната. 

 Национален имунизационен обхват по видове имунизации и съответните приеми: 

 брой обхванати лица, подлежащи на имунизация през съответния период  

спрямо общия брой подлежащи лица за съответния набор по данни на НСИ; 

 брой на отложените от имунизации по причини и процентно съотношение 

спрямо броя на подлежащите (НСИ). 

 Справка за брой идентифицирани лица, подлежащи на имунизация без данни за 

избран ОПЛ;  

 Справка за брой обхванати с целеви имунизации и реимунизации; 

 Справка за брой обхванати с профилактични имунизации по национални програми; 

 Справка за брой обхванати с препоръчителни имунизации; 

МЗ  

 за медицинските специалисти от МЗ, ще бъде осигурен достъп до отчети и справки 

за МЗ в отчети, справки, таблици. 

 достъп до отчети и справки за НЦЗПБ в отчети, справки, таблици. 

 достъп до отчети и справки за НЦОЗА в отчети, справки, таблици. 

3.2.4. Очаквани резултати от Дейност 2 

В резултат от изпълнението на Дейност 2, Изпълнителят ще изготви Технически 

доклад „Концепция за създаване на уеб-базирания модел на ИР ” включващ UML 
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диаграми на основните работни процеси. 

3.2.5. Методи за проектиране, изпълнение на функционалните и 

нефункционални изисквания 

В техническото предложение на Изпълнителя са включени: 

 Методи за проектиране на механизъм за функциониране на модел на 

имунизационен регистър, като уеб-базирана информационна система – виж 

Приложение 1 и Приложение 2.  

 Архитектура на системата и подход за изпълнение на нефункционалните 

изисквания – виж Приложение 2.  

 Описание на изпълнението на функционалните и нефункционални 

изисквания – диференцирано за отделните структурни звена, дейности и 

модули на системата – виж Приложение 2.  

3.3. Дейност 3: Разработване на модел на уеб-базиран ИР 

След одобрение от Възложителя на предложената концепция за създаване на уеб-

базирания модел на ИР, Изпълнителят ще разработи новата функционалност, съобразно 

сроковете за реализация. 

Изпълнителят разполага със собствена хардуерна и софтуерна среда за извършване на 

разработката. 

3.3.1. Очаквани резултати от Дейност 3 

В резултат от изпълнението на Дейност 3, Изпълнителят ще извърши следното: 

 Разработка на модел на уеб-базиран ИР и подготовка за въвеждане на 

началната информация.  

 Изготвяне на Технически доклад за Дейност 3. 

3.3.2. Подход за разработване на модел на уеб-базиран ИР 

В техническото предложение на Изпълнителя е включен Подход за разработване на 

модел на уеб-базиран ИР – виж Приложение 2. 

3.4. Дейност 4: Инсталация и внедряване на модел на уеб-базиран ИР  

Разработеният модел на уеб-базиран ИР ще бъде прехвърлен и внедрен върху 

продуктов сървър, осигурен от Възложителя и съществуващата информация ще бъде 

прехвърлена в новата среда. Изпълнителят ще изготви и предаде за одобрение на 

Възложителя подробен план - график за инсталация, внедряване и качване на началната 

информация. 
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В рамките на инсталацията Изпълнителят ще закупи и внедри SSL сертификат за 

сигурен обмен на данни с ИР.  

Изпълнителят ще изготви и предаде на Възложителя като приложения към доклада за 

изпълнение на тази поддейност: 

 Версия на продукта на CD/DVD/Flash-memory носител в инсталационна фаза, както 

и напълно документиран и актуален сорс-код. Представените документация и сорс-

код ще позволяват по-нататъшно развитие и усъвършенстване на продукта с или без 

участие на Изпълнителя. 

 Стандартен обслужващ софтуер или инструкции за инсталирането му от публично 

достъпни източници, ако е необходим за нормалната работа на системата. 

3.4.1. Очаквани резултати от Дейност 4 

В резултат от изпълнението на Дейност 4, Изпълнителят ще изготви Технически 

доклад за дейността (Дейност 4). 

3.4.2. Подход за разработване на модел на уеб-базиран ИР 

Подходът и методологията за проектиране и разработване на модел на уеб-базиран 

ИР е даден в Приложение 2, раздел А). 

В техническото предложение на Изпълнителя, по-долу са включени подхода и 

процедурите за инсталация и внедряване на модел на уеб-базиран ИР върху продуктов 

сървър на Възложителя – виж Приложение 2, раздел Д). 

3.5. Дейност 5: Провеждане на пълни тестове на новата функционалност 

съобразно създадените UML спецификации и пилотно тестване на модела 

В рамките на дейността, Изпълнителят със съдействието на Възложителя, ще 

организира дейностите по създаване на служебни потребители от всички потребителски 

роли, тестване на нормалната работа на системата, отстраняване на проблемите, 

провеждане на тестове за производителност и въвеждане на начално съдържание, 

предоставено от Възложителя. Изпълнителят ще изготви и представи за одобрение на 

Възложителя подробен план – график за провеждане на тестовете. Приемането на работата 

на Изпълнителя от Възложителя ще се извършва с подписването на двустранни 

констативни протоколи от оторизирани лица от двете страни – приемателна комисия.  

3.5.1. Очаквани резултати от Дейност 5 

В резултат от изпълнението на Дейност 5, Изпълнителят ще изготви действащата 

функционалност на уеб-базирания модел на ИР съгласно одобрените спецификации. 
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3.5.2. Подход за пилотно тестване на данни в системата 

В техническото предложение на Изпълнителя, е посочен подхода за пилотно тестване 

на данни в системата в процеса на внедряване – диференцирано за всички структурни 

звена. Виж Приложение 2. 

3.6. Дейност 6: Разработване на потребителска и техническа документация и 

обучение на служители на Възложителя 

В рамките на дейността, Изпълнителят ще: 

 Изготви текст на помощен материал „Наръчник на потребителите на модел на уеб-

базиран ИР”, в който ще представи основните работни процеси за всяка от 

основните потребителски роли (МЗ, НЦЗПБ, РЗИ, ОПЛ и др.). 

 Ще интегрира в електронен вариант наръчника на потребителите като 

функционалност Помощ в уеб-базирания модел на ИР. 

 Организира и проведе обучение за посочени от Възложителя представители на 

основните потребителски роли, които ще работят с платформата в пилотната фаза: 2 

ОПЛ и 2 епидемиолози от РЗИ, 4 национални експерти от НЦЗПБ и 3 национални 

експерти от МЗ. 

 Организира и проведе обучение за служители от администрацията на Възложителя, 

които ще администрират уеб-базирания модел на ИР. 

Изпълнителят ще изготви и предаде на Възложителя следната документация след 

обученията за работа по администриране и работа с модела на ИР: 

 Ръководство на администратора на модела на ИР; 

 Техническа и експлоатационна документация на уеб-базирания модел на ИР, която 

ще включва като минимум: 

o Документация на архитектурата; 

o Техническа документация – на кода, алгоритмизацията, интерфейсите и 

APIs; 

o Пълно описание на базата данни, нейните обекти и взаимовръзките 

между тях; 

o Конфигурационни файлове на базата от данни; 

 Ръководство за инсталиране и конфигуриране; 

 Ръководство за поддръжка и администриране, вкл. на процедурите за архивиране и 

възстановяване от архив. 
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3.6.1. Очаквани резултати от Дейност 6 

В резултат от изпълнението на Дейност 6, Изпълнителят ще извърши следното: 

 Ще разработи наръчник в електронен вариант и на хартия (1 брой). 

 Ще интегрира в уеб-базирания модел на ИР електронен вариант наръчника на 

потребителите като функционалност Помощ.  

 Ще обучи 11 потребители от администрации-бенефициенти и ОПЛ.  

 Ще изготви документация и ръководства в електронен вариант и на хартия (по 1 

брой от четирите ръководства). 

3.6.2. Обучение и изготвяне на документация 

В техническото предложение на Изпълнителя са включени описание на процеса на 

обучение, изготвяне на документация и подготовка на наръчник. Виж Приложение 2. 

3.7. Дейност 7: Техническа поддръжка 

Изпълнителя ще осигури техническа поддръжка на уеб-базирания модел на ИР и 

приложния софтуер за 5 години, след приключването на другите дейности. Техническата 

поддръжка ще включва: 

 Поддържане и актуализиране на приложението, осигуряващо промени в приложния 

софтуер, които не могат да бъдат извършени със средствата на системното и 

приложното администриране на системата. Под-дейността включва: 

o Отстраняване на открити грешки в приложението. В рамките на определения 

срок Изпълнителят ще отстранява откритите грешки за своя сметка; 

o Ниско ниво на промени: промени в структурата на модела на ИР, 

актуализиране на версии, номенклатури и други промени, които не водят до 

промяна на функционалности. 

o Средно ниво на промени: промени в софтуера във връзка с настъпили 

нормативни промени и/или изисквания на участниците в координационния 

процес, които не са свързани с нови функционалности. 

 Консултации на Възложителя по грешки и проблеми с приложния софтуер на 

системата. 

 Изпълнителят ще представя периодични отчети към Възложителя за броя и обхвата 

на предоставените услуги по поддръжката. 

За изпълнение на функциите си по тази дейност, Изпълнителят ще разпише 

процедура за обслужване и да я представи за одобрение от Възложителя. 
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В рамките на техническата поддръжка, Изпълнителят ще предоставя актуализирана 

документация и кодове на продукта с настъпилите промени с означен номер на версията. 

Изпълнителят ще предоставя на Възложителя годишни доклади за техническата 

поддръжка, включващи подробни данни за извършените от него действия, съгласно 

изброените по-горе дейности, които влизат в техническата поддръжка. В докладите, за 

всеки описан проблем, ще бъдат посочени началното състояние на проблема (включително 

описание на source-code, данни и/или изображения или друга информация индикираща 

проблема), предприети действия, от кого, за колко време, крайно състояние след 

предприетите действия (включително описание на source-code, данни и/или изображения 

или друга информация, показваща отстраняването на проблема). 

В резултат от изпълнението на Дейност 7, ще бъде постигнато следното: 

 Одобрена от Възложителя процедура на Изпълнителя за техническо обслужване.  

 Осигурена от Изпълнителя техническа поддръжка за 5 години и технически 

изправна уеб-базирана информационна система – модел на ИР.  

 Предадени от Изпълнителя и одобрени от Възложителя годишни технически 

доклади.  

В своето техническо предложение по-долу Изпълнителят е описал процедурата по 

техническа поддръжка на ИР – виж Приложение 2, раздел Е). 

4. Екип за изпълнение на поръчката 

Изпълнителят предлага следният екип за изпълнението на обществената поръчка: 

4.1. Ръководител на екипа 

Лице, което ще осъществява цялостното ръководство и отчетността при 

изпълнението на обществената поръчка, както и комуникацията с Възложителя. 

Изисквания за образование, квалификация и опит:  

Умения и квалификация: 

 Висше образование магистърска степен в областите „Природни науки, 

математика и информатика“ или „Технически науки“; 

 Владеене на български и английски език. 

Общ професионален опит: 

  Минимум 3 години управленски опит в бизнеса и/или администрацията в 

дейности, свързани с информационните технологии и управление на 

проекти; 

Специфичен професионален опит: 
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  Участие в управлението на поне 5 проекта, свързани с предмета на поръчката 

- разработване и внедряване на информационни системи; 

  5 години опит в областта на информационните и комуникационни 

технологии в свързани с обработка и анализ на данни; 

 Участие в три проекта свързани с прилагане на утвърдените стандарти и 

практиката в областта на информационната сигурност; 

4.2. Ключов експерт 1, експерт Моделиране на работни процеси и анализ на 

данни 

Изисквания за образование, квалификация и опит:  

Умения и квалификация: 

 Висше образование магистърска степен в областта на „Социални, стопански 

и правни науки; 

 Владеене на български и английски език. 

Общ професионален опит: 

 Да притежава най малко 5 години опит по специалността; 

Специфичен професионален опит: 

 Ще има професионален опит минимум три години в областта на 

разработване на методологии; създаване на модели за събиране и обработка 

на данни; обработване и анализ на информация; 

4.3. Ключов експерт 2, експерт ИТ – бази данни. 

Изисквания за образование, квалификация и опит:  

Умения и квалификация: 

  Да има висше образование степен в областите „Природни науки, математика 

и информатика“ или „Технически науки“; 

Общ професионален опит: 

 Да притежава най малко 5 години опит по специалността; 

Специфичен професионален опит: 

 Познания и умения за работа предложената от участника система за 

управление на бази данни 

  Да има познания и професионален опит минимум 3 години в областта на 

проектиране, изграждане, внедряване и поддържане на бази данни със 
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средствата на предложената от участника система за управление на бази 

данни; 

  Експертът следва да е участвал като проектант на бази данни в  минимум 3 

успешно извършени услуги за информационни системи. 

4.4. Ключов експерт 3: старши програмист, 3 (трима) експерти 

Изисквания за образование, квалификация и опит:  

Умения и квалификация: 

  Висше образование магистърска степен в областите „Природни науки, 

математика и информатика“ или „Технически науки“  ; 

Общ професионален опит: 

 Да притежава най малко 5 години опит по специалността; 

Специфичен професионален опит: 

  Минимум 3 години опит с предложената от участника технологии за 

разработване на софтуер; 

  познаване на съвременните езици за програмиране; 

  Да е участвал като програмист в  минимум 5 успешно извършени услуги за 

информационни системи. 

4.5. Ключов експерт 4, експерт Право 

Изисквания за образование, квалификация и опит:  

Умения и квалификация: 

  Висше образование магистърска степен в областта на „Социални, стопански 

и правни науки; 

Общ професионален опит: 

 Да притежава най малко 5 години опит по специалността; 

Специфичен професионален опит: 

 Да е участвал като правен консултант в минимум 3 успешно извършени 

услуги за информационни системи. 

5. Докладване и приемане на изпълнението 

Изпълнението на договора ще се отчита от страна на Изпълнителя със следните 

видове доклади: 
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Междинни доклади – ще се предават след изпълнение на всяка от дейностите на 

съответните етапи от техническото задание в срок до 5 календарни дни, след изпълнението 

им, и ще съдържат предварителните резултати, работните хипотези и предварителни 

заключения на Изпълнителя. Към докладите ще се включват като приложения всички 

съответни продукти и резултати. Те се представят на български език, на хартиен и на 

електронен носител в сроковете, посочени по изготвен от Изпълнителя списък. Всеки 

междинен доклад подлежи на коментар от страна на Възложителя в срок до 5 работни дни 

считано от деня, следващ деня на получаването му. При необходимост от корекции преди 

окончателното одобрение, междинният доклад ще бъде ревизиран и внесен в срок, указан 

от Възложителя, но не по-дълъг от 5 календарни дни от деня, следващ деня на получаване 

на писмените коментари на възложителя. 

Възложителят ще приеме изработените и представени към докладите продукти и 

резултати, ако те съответстват на предварително определените изисквания и са достигнати 

очакваните резултати и заложените индикатори. Страните съставят и подписват двустранен 

констативен протокол за приемане на докладите и извършената и отчетена в тях работа и 

постигнатите резултати. Протоколите ще се подписват за Възложителя – от ръководителя 

на проекта, а за Изпълнителя – от упълномощено от него лице. 

Междинните доклади ще съдържат информация относно изпълнението на дейностите 

по предварително изготвения и съгласуван график. 

Докладът за междинния напредък ще съдържа следните минимални реквизити за 

всяка дейност:  

 общ прогрес по дейността;  

 постигнати резултати; 

 срещнати проблеми (вкл. забавяния или отлагане на изпълнението на 

дейности), причини (вкл. и външни фактори) и мерки, предприети за 

преодоляването им; 

 рискове за изпълнение на свързаните дейности и на обществената поръчка  

като цяло и предприети мерки; 

 препоръки за текущо състояние на проекта; 

 актуализиран план за изпълнение на проекта, ако има такъв.. 

Проект на окончателен доклад ще се представи пред определените в договора лица 

от Възложителя, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане на срока за изпълнение 

на дейностите, свързани с извършване на изпълнение на обществената поръчка. Докладът 

ще отразява цялата работа на Изпълнителя по изпълнение на договора, вкл. ще съдържа 

използваната методология и информацията от одобрените междинни доклади. Същият 
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подлежи на одобрение в срок до 5 (пет) календарни дни от получаването му. При 

необходимост от корекции преди окончателното одобрение, докладът ще бъде ревизиран и 

внесен в срок, указан от възложителя, но не по-дълъг от 5 (пет) работни дни. 

Окончателен доклад ще се представи най-късно в деня на приключване на всички 

дейности по поръчката. Страните съставят и подписват окончателен двустранен 

констативен протокол за приемане на окончателния доклад, в който се констатира 

изпълнението или неизпълнението на договора, каква част от гаранцията за изпълнение 

подлежи на връщане или на задържане и др. Протоколът се подписва за Възложителя – от 

ръководителя на проекта, а за Изпълнителя – от упълномощено от него лице.  

Окончателният доклад ще съдържа самооценка за общото изпълнение на 

възложените дейности. Ще бъде направено пълно описание на всички проектни дейности 

със следната информация: 

 основания за изменения в планираната дейност – подробно описание на 

възникналите проблеми, включително забавяния или отлагане изпълнението 

на дейности, причини, поради които са възникнали и какви мерки са 

предприети за преодоляването им (ако е приложимо); 

 резултати от тази дейност, като се опишат чрез заложените и постигнатите 

индикатори. 

 оценка на резултатите от проекта, като се посочи до каква степен са 

постигнати предвидените обща и специфични цели и дали проектът е 

генерирал положителни или отрицателни резултати. 

Към всеки от внесените доклади, Изпълнителят ще представи и декларации на 

ключовите и включените неключови експерти, удостоверяващи вида и продължителността 

на тяхното участие в изпълнените дейности, в съответствие с техническото предложение 

на изпълнителя. 

Изпълнителят ще формулира подходящи препоръки на базата на направените 

заключения. Препоръките ще бъдат ясно формулирани и степенувани по значимост. 

Аналогичен подход на приоритизиране ще се приложи и когато се представят 

алтернативни препоръки за бъдещи действия по изпълнение на проекта. 

Цялата информация, станала известна на Изпълнителя по време на 

осъществяване на дейностите по изпълнение на обществената поръчка, включително 

справки, доклади и други работни документи, изготвени от екипа, ще останат 

собственост на Възложителя. Всякакво използване на тази информация не може да 

става без изричното съгласие на Възложителя. 
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6. Мониторинг и оценка на изпълнението 

 Всички дейности ще бъдат адекватни и ще допринасят за изпълнението на 

поставените в заданието цели; 

 Изпълнителят гарантира възможност за контрол и коригиращи действия от 

страна на Възложителя; 

 Изпълнителят ще бъде в състояние да започне работата по поръчката веднага 

след подписването на договора. 

7. Общи изисквания 

7.1. Език 

Официалният език на обществената поръчка е български. 

7.2. Офис осигуряване 

Осигуряването на офис и консумативи за изпълнението на договора ще бъде поето от 

Изпълнителя. 

7.3. Оборудване и софтуер 

Съгласно заданието от тръжната документация на настоящата обшествена поръчка, в 

нея не се включва закупуване на оборудване или софтуерни лицензи със средствата на 

проекта и подобни разходи няма да бъдат възстановявани. Съгласно отговор на въпрос 1 от 

13.07.2015г., Изпълнителят е предложил операционна система и система за управление на 

бази данни, чрез които ще се реализира уеб-базирания имунизационен регистър. 

Необходимите лицензи са за сметка на Изпълнителя. 

Съгласно отговор на въпрос 1 от 13.07.2015г., Възложителят ще предостави сървър за 

инсталиране на уеб-базирания имунизационен регистър. 

Изпълнителят ще достави софтуерни лицензи за изграждане на експлоатационната 

среда на системата, както следва: 

 HTTP уеб сървър Apache Web Server. Web сървърът Apache ще управлява и 

разпределя потребителските http-заявки. Web сървър Apache е с лиценз Apache 

License, с безсрочно право за ползване, като може да бъде инсталиран и използван 

без ограничение на броя потребителите на системата, без ограничение на броя на 

сървърите, техните процесори и процесорните ядра. Apache Web Server е най-

разпространеният open source уеб сървър, инсталиран върху близо 60% от сървърите в 

Интернет и се използва в голяма част от най-посещаваните уеб сайтове. Apache 

включва модули за автентикация, кеширане (caching), прокси функции (proxying), 

филтриране и балансиране на натоварването (load balancing). 
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 Сървър за приложения Jboss Application Server и обектно-релационна библиотека 

(Object-Relational Mapping – ORM Library) Hibernate, компоненти на JBoss 

Application Platform. Сървърът за приложения JBoss отговаря на всички изисквания за 

изграждане на високопроизводителна и надеждна среда за експлоатация в непрекъснат 

7/24 режим на автоматизирани информационни системи с голям брой потребители и 

високи нива на пиково натоварване. JBoss Application Platform е с лиценз GNU 

Lesser General Public License (LGPL), с безсрочно право за ползване, като може да 

бъде инсталирана и използвана без ограничение на броя потребителите на 

системата, както и без ограничение на броя на сървърите, техните процесори и 

процесорните ядра. JBoss Application Server поддържа съвместна работа с всяка JDBC 

съвместима система за управление на бази данни и е сертифициран за работа с Oracle 

Database, Microsoft SQL Server, IBM DB2, MySQL, PostgreSQL и Sybase. JBoss е 

сертифициран и поддържа работа в средата на различни операционни системи – MS 

Windows Server, Linux и UNIX. Независимостта от използваната система за управление 

на релационни бази данни се осигурява и чрез използването на обектно-релационната 

библиотека Hibernate. 

 Система за управление на бази данни Oracle Database Standard Edition One. Oracle 

Database Standard Edition One е система за управление на релационни бази данни. Тя 

работи в средата на операционни системи, MS Windows Server, Linux и UNIX. Oracle 

Database Standard Edition One може да използва голям размер на оперативната памет, 

като нейният размер е ограничен само от параметрите на физическия сървър за бази 

данни. Системата за управление на бази данни Oracle Database Standard Edition 

One, Processor Perpetual License (1 бр.) е с безсрочно право за ползване, като ще 

може да бъде използвана без ограничение на броя на потребителите на системата и да 

бъде инсталирана върху един процесор, без ограничение на броя на процесорните ядра. 

 Операционна система Oracle Linux. Операционната система Oracle Linux e с 

лиценз GNU General Public License (GPL), с безсрочно право за ползване, като 

може да бъде инсталирана и използвана без ограничение на броя на потребителите на 

системата, както и без ограничение на броя на сървърите, техните процесори и 

процесорните ядра. 

В таблицата по-долу са посочени програмни продукти, които Изпълнителят ще 

достави за изграждане на експлоатационната среда на системата. 

Предназначение 

на продукта 

Наименование 

на продукта 

Вид лицензи 

Уеб сървър (Web 

Server) 

Apache Web Server (компонент на 

JBoss Application Platform) 

 

Apache License  

 

Сървър за приложения JBoss Application Platform GNU General Public 

http://en.wikipedia.org/wiki/Object-relational_mapping
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(Application Server) 

 
(включва JBoss Application Server) 

 

License (GPL)  

 

Обектно-релационна 

библиотека (Object-

Relational Mapping – 

ORM Library) 

 

ORM Library Hibernate (компонент 

на JBoss Application Platform) 

 

GNU Lesser General 

Public License (LGPL) 

Сървър за бази данни 

(DB Server) 

 

Oracle Database Standard Edition 

One 

 

1 Oracle Processor 

Perpetual License 

Операционна система 

(Operating System) 

 

Oracle Linux  GNU General Public 

License (GPL) 

 

 

8. Времева рамка и логистика на изпълнението 

8.1. Място на изпълнение 

В централната сграда на Националния център по заразни и паразитни болести: 

град София, бул. "Янко Сакъзов" №26. 

8.2. Начална и крайна дата 

Изпълнението на дейностите по поръчката ще стартира след подписване на договор с 

Изпълнителя. Срокът за изпълнението на поръчката е до шест месеца , но не по-късно от 

15.04.2015 г. 

8.3. График 

В техническото си предложение Изпълнителят е представил детайлен график по 

седмици за изпълнение на дейностите и постигане на резултатите по поръчката. 

Изпълнителят е идентифицирал и обозначил ясно ключовите дати и времевите 

зависимости между дейностите, като е осигурил кохерентност между тях при 

изпълнението. Графикът е съобразен с графика за изпълнение на целия проект. Виж 

Приложение 3. 

8.4. Институционални ангажименти 

Възложителят ще подпомогне Изпълнителя за осигуряване на съдействие от страна 

на представителите на административните структури на бенефициентите, доколкото това е 

необходимо и възможно.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Object-relational_mapping
http://en.wikipedia.org/wiki/Object-relational_mapping

