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П Р О Т О К О Л  № 2 
На 06.08.2015 г. в 16:00 часа, в  НЦЗПБ, гр. София, в изпълнение на Заповед № 297 / 

24.07.2015 г. на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: 

Председател и член на комисията: 

  Таня Георгиева Гюрова – юрисконсулт 

Членове: 

1 Иво Иванов Станев – системен администратор  

2. д-р Надежда Владимирова Стоянова – отдел „Епидемиология“ 

3. Емилия Красимирова Насева – координатор по проект № BG 07-PDPC 02 от 26.11.2014 г 

4. Станислав Цветков Бакалов – главен експерт дирекция „Адм. обслужване“, отдел 

„Информационно обслужване“ Министерски съвет 

 

 със задача да  разгледа подробно офертите на допуснатите участниците съгласно 

техническата спецификация на възложителя по обществена поръчка с предмет: 

„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“ по 

Проект № BG 07-PDPC 02 от 26.11.2014 г. „Подобряване надзора на ваксинопредотвратимите 

заболявания: разработване на модел на уеб-базиран имунизационен регистър“, финансиран по 

програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве" чрез финансовата подкрепа на 

Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. и Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009-2014 г., съгласно техническата спецификация на 

Възложителя, открита с Решение  № 4 от 25.06.2015 г. 

Комисията пристъпи към оценяване на офертите по критерия “икономически най-

изгодната оферта” по утвърдената от възложителя методика. 

Класирането на офертите се извърши въз основа на комплексна оценка, определена въз 

основа на оценка на офертите по посочените показатели. На първо място се класира офертата, 

получила най-висока комплексна оценка. 

Показатели за оценка: 

1. Показател „Техническа оценка” (То), с тежест 60%.  

2. Показател „Предлагана цена” (Пц), с тежест 40%. 

 

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва в следната 

последователност:  

1. Извършване на техническа оценка; 

2. Извършване на финансова оценка; 

3. Определяне на комплексна оценка на офертите. 
 

Максималният брой точки по показател „Техническа оценка” (То) е 100 с относителна 

тежест в комплексната оценка – 60%. 

Техническата оценка (То) се определя по следната формула: 

То=К1+К2+К3 

 

Максималният брой точки по показател „Предлагана цена” (Пц) е 100 точки с 

относителна тежест в комплексната оценка – 40%. Максималният брой точки получава 

офертата с предложена най-ниска цена. 

Стойността на показател „Предлагана цена” (Пц) на останалите участници се определя 

като съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула: 
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nПц

Пц
Пц min*100

, където  

Пцn – цената, предложена от конкретния участник,  

Пцmin– минималната цена, предложена от участник в процедурата.  
 

Комплексната оценка (Ко) на офертите се определя по следната формула: 

 Ко=То*60% + Пц*40% 

Максималният брой точки, които може да получи участник е 100.  

 

В периода на разглеждане на техническите предложения комисията подробно разгледа, 

сравни и оцени предложенията на участниците, като се обедини върху по-долу посочените 

технически оценки и мотиви. 

 

1. „Финтех – Д“ ЕООД 

 

I. Определяне на оценката на показател Техническа оценка (TO) 
 

Максималният брой точки по показател „Техническа оценка” (То) е 100 с относителна 

тежест в комплексната оценка – 60%. 

Определянето на показател „Техническа оценка” (То) се извършва съгласно следните 

критерии: 

 КРИТЕРИИ 
Максимален 

брой точки 

К1 Стратегия и методология за изпълнение  20 

К2 
Описание на дейностите/етапите, техниките и инструментите за 

изпълнение  
65 

К3 Организация и качество на изпълнението  15 

 МАКСИМАЛЕН ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 100 

 

Техническата оценка представлява оценка на детайлизацията на техническото 

предложение на всеки участник, която представлява отговор на посочените в таблицата по- 

долу въпроси. 

Комисията оценява предложението на участника по всеки от посочените в таблицата по-

долу показатели, в зависимост от предложеното решение в Техническото предложение на 

участника.  

Техническа оценка (TO) за всеки участник се определя по формулата: 

То=К1+К2+К3 

Където: 

К1 – Стратегия и методология за изпълнение на поръчката 

К2 – Съответствие на предложената функционалност в съответствие с Техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя 

К3 – Организация и качество на изпълнение на поръчката 
 

 КРИТЕРИИ Оценка 

1. Критерий (К1): Стратегия и методология за изпълнение на 

поръчката, оценява съответствието и качеството на общата стратегия и 

методология на изпълнение на изискванията на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация (съгласно описанието на дейност 1), по 

следните елементи: 

 предложената от участника стратегия за проектиране на механизъм 

Максимум 

20 точки 
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за функциониране на модел на имунизационен регистър като уеб-

базирана информационна система съгласно техническата 

спецификация; 

 предложените от участника методи за проектиране на механизъм за 

функциониране на модел на имунизационен регистър като уеб-

базирана информационна система съгласно Техническата 

спецификация. 

 Предложението на участника е в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, но е налице 

елемент (от посочените по-горе), подлежащ на оценка, който не е описан 

и обоснован, в съответствие с целите на поръчката. 

15 точки 

Мотиви: Участникът подробно, ясно и конкретно е описал Стратегия и методолия за 

изпълнение на изискванията на възложителя. Начинът за изпълнение на настоящата поръчка се 

базира на системния подход, вземайки предвид взаимосвързаността на дейностите, включени в 

поръчката, тяхната логическа обусловеност и последователност. Част от системния подход е 

процесният подход, който ще бъде използван при анализа на работните процеси в Нацоналния 

център по заразни и паразитни болести и тяхното моделиране и оптимизация. 

Изпълнението на поръчката ще следва утвърдени стандарти за организация и управление, като 

ще се ползва от интегрирания метод, който предлага Системата от знания за управление на 

проекти (Project Management Body of Knowledge – PMBOK), която предоставя цялостната рамка 

на процеса за изпълнение, като дефинира пълен набор от области на знание, правила, практики и 

средства за изпълнението на проекти, в частност на софтуерни разработки, следвайки основните 

етапи на иницииране, планиране и анализ, проектиране, реализация, тестване и документация, 

мониторинг и контрол на качеството при изпълнение на всяка една от дейностите. Подробно са 

описани работните процеси, които включват за всяка от дейностите Етап на Планиране на 

дейностите, Етап на Анализ и проектиране, Етап на Софтуерна разработка, Етап на 

Приключване и предаване (Въвеждане в експлоатация и документиране). Предвидено е 

механизъмът за функциониране на модел на имунизационен регистър (ИР) като уеб-базирана 

информационна система да включва: Регистър на имунизациите; Регистър на ваксините; Отчети, 

справки, теблици и взаимовръзки между тях. Описани са всички работни процеси, които се 

отнасят до ИР. 

Участникът не е включил поне една примерна UML диаграма на един работен процес. 

Участникът е предложил подход и методология за осигуряване на съответствие с нормативните 

изисквания, като е описал Методика на проучване и анализ, Идентификация, описание и анализ 

на работните  процеси, Идентифициране на заинтересовани страни, Идентифициране и анализ 

на нормативни документи, с цел ефективно и детайлизирано съответствие на отделните 

елементи в структурата на системата. 

Предложението на участника е в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация, но е налице елемент, подлежащ на оценка, който не е описан и 

обоснован, в съответствие с целите на поръчката, а именно елемент 3 - примерна UML 

диаграма на един работен процес. 

2. Критерий (К2): Съответствие на предложената функционалност в 

съответствие с Техническата спецификация и изискванията на 

Възложителя, по следните елементи:  

 Методи за проектиране, архитектура на системата и подход за 

изпълнение на нефункционалните изисквания, съгласно дейност 2; 

 Описание на изпълнението на функционалните изисквания на 

техническата спецификация – диференцирано за отделните 

структурни звена, дейности и модули на системата, съгласно 

Максимум 

65 точки 
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дейност 2; 

 Подход за разработване на модел на уеб-базиран ИР, което отговаря 

на минималните технически изисквания, заложени в техническата 

спецификация, съгласно дейност 3; 

 Описание на подхода за пилотно тестване на данни в системата в 

процеса на внедряване – диференцирано за всички структурни звена 

и съгласно дейност 4 и 5; 

 Описание на процеса на Обучение на служителите и процедурите по 

техническа поддръжка на ИР съгласно дейност 6 и 7. 

 Предложението на участника е в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация: 

 Участникът е описал архитектурата на модела, както и методите и 

технологиите, които ще използва за реализирането му; 

 Участникът е описал  процеса на проектиране и разработване на 

модела на Имунизационния регистър, съгласно изискванията на 

Възложителя заложени в Дейност 2: 

o техники и инструменти по събиране и обработка на данни на 

модела на Имунизационния регистър; 

o техники и инструменти по верифициране на данните на модела 

на Имунизационния регистър; 

o техники и инструменти по обмен на данни с други 

информационни системи; 

o техники и инструменти по изготвяне на справките, отчети и 

таблици;  

o техники и инструменти по техническата поддръжка на 

Имунизационния регистър; 

 Участникът е предложил функционално описание на предвидените 

потребителски роли за отделните структурни звена, съобразно 

целите и информационния обхват на регистъра.  

 Участникът е описал механизмите, средствата и процедурите, 

осигуряващи пилотното тестване на модела и гарантиращи неговото 

следващо надграждане; 

 Участникът е описал механизмите, средствата и процедурите за 

подготовка на техническата документацията и провеждането на 

обучение на служители на възложителя; 

 Участникът е описал процедурите за Техническа поддръжка на ИР 

65 точки 

Мотиви: Предложеният подход за изпълнение на дейностите по изпълнение на договора за 

разработване на модел на уеб-базиран имунизационен регистър ще се ръководи от най-добрите 

световни практики за разработка на софтуерни решения от такъв мащаб и ще следва 

унифициран процес за разработване на софтуер (Rational Unified Process, RUP). Подробно са 

описани: Фази (Етапи) на изпълнение и итерации, Фаза планиране, Фазата на проектиране. 

Моделът на уеб-базиран имунизационен регистър ще бъде изграден на принципа на 

многослойна софтуерна архитектура, в която потребителският интерфейс, бизнес логиката и 

базата с данни ще са логически и физически разделени. Ще поддържа отворени стандарти и уеб 

услуги за обмен на данни с други електронни информационни системи. Моделът ще бъде 

разработен с оглед разрастване и покриване на 100% от населението на страната, надеждността 

и защитата на личните данни на населението, ще се постигнат посредством унифициран модел 

за защита на личните данни. Уеб-базирания модел на ИР ще поддържа удобно конфигуриране 

на разнообразни справки и експорт на информация в табличен формат (XLS, CSV) и като 
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структуриран текст (XML). Потребителският интерфейс ще бъде стандартен, модерен Интернет 

браузър. Пълна и еквивалентна функционалност ще бъде осигурена за потребителите на 

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

Основните усилия по време на фаза Изграждане са насочени към разработването на 

софтуерните компоненти, изясняване на допълнителни изисквания към тях (актуализиране на 

функционална и техническа спецификации) и завършване на изграждането на софтуерните 

продукти. Във фаза Разработка се изпълняват задачи за създаване на потребителски роли и 

права. Уеб-базирана централизирана система, която ще осигурява достъп на потребителите до 

специфична за съответната потребителска роля функционалност и ресурси след успешно 

извършена процедура по оторизация. Подробно са описани предвидените потребителски роли за 

отделните структурни звена, съобразно целите и информационния обхват на регистъра. 

Фазата Предаване/Въвеждане в експлоатация и документиране е разделена на няколко 

итерации и включва тестването на продуктите, подготовката им за предаване и минимални 

промени по искане на Възложителя. На този етап от жизнения цикъл, става въпрос за 

потребителски изисквания по отношение на интегриране на софтуерните модули към 

информационно-комуникационната система, конфигурирането, инсталирането и използването й, 

невключващи глобални структурни промени. 

Основните усилия по време на фаза Предаване ще са насочени към въвеждане на 

софтуерните модули в експлоатация като част от цялостната информационно-комуникационна 

система на Възложителя.  

Участникът предлага да използва гъвкав подход и методологии в процеса на проектиране и 

разработка на ИР. Подходът е избран поради това, че разработката на софтуер е динамичен 

процес, който не предполага дългосрочно планиране, защото то води то ограничена 

ефективност. Чрез гъвкавите методи задачите се разбиват на малки стъпки с минимално 

планиране, без да засягат дългосрочното планиране на проекта. Така се намалява цялостния 

риск и проектът може да бъде адаптиран бързо към промени. Основните гъвкави подходи, които 

участникът предлага да използва са: Scrum процесът; Kanban или Lean Lean методология; 

Итеративното и постепенно развитие комбинация от итеративен дизайн и методи и модела на 

постепенно изграждане за разработка на софтуер; 

Софтурерните инструменти (CASE), които ще се изплзват са: Open ModelSphere моделиращ 

инструмент за данни, процеси и UML; Apache Subversion (SVN) SCCS; JIRA;  

Извършват се тестове за приемане в съответствие с План за тестване, който ще бъде 

продробно представен на Възложителя в системния проект. Участникът е описал механизмите, 

средствата и процедурите, осигуряващи пилотното тестване на модела и гарантиращи неговото 

следващо надграждане. 

За осигуряване на сигурността на потребителите на модела на Имунизациония регистър, освен 

предлаганата методика за провеждане на софтуерни тестове участникът ще осигури и 

криптиране на достъпа чрез използване на SSL канал за периода на пилотно тестване и 

гаранционна поддръжка. Подробно са разписани критериите за успешно провеждате на 

тестването. Посочени са Софтуерните средства и инструменти за провеждане на софтуерните 

тестове. 

Участникът предлага специална учебна програма за различните групи потребители, които ще 

се обучават, както и учебни материали, които се използват като материал за изготвянето и на 

наръчника за работа със системата. Ще бъде изготвен график на обучението по групи, съобразно 

посочените групи за работа със системата. Обучението ще се проведе по модел на аудиторни 

групови сесии и ще включва лекции и практически упражнения, решаване на казуси, дискусии, 

индивидуални консултации. Освен потребителите ще бъдат объчени админисратори на 

съдържанирто на системата както и системен администратор. 

Участникът ще осигури техническа поддръжка на уеб-базирания модел на ИР и приложния 
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софтуер за 5 години, след приключването на другите дейности. При необходимост, по време на 

гаранционния период ще бъдат осъществявани дейности по осигуряване на експлоатационната 

годност на системата и ефективното й използване от Възложителя в случай, че настъпят явни 

отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в спецификацията.   

Подробно е описан обхватът на техническата поддръжка. 

Предложението на участника е в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация: 

 Участникът е описал архитектурата на модела, както и методите и технологиите, които ще 

използва за реализирането му; 

 Участникът е описал  процеса на проектиране и разработване на модела на 

Имунизационния регистър, съгласно изискванията на Възложителя заложени в Дейност 2: 

o техники и инструменти по събиране и обработка на данни на модела на 

Имунизационния регистър; 

o техники и инструменти по верифициране на данните на модела на Имунизационния 

регистър; 

o техники и инструменти по обмен на данни с други информационни системи; 

o техники и инструменти по изготвяне на справките, отчети и таблици;  

o техники и инструменти по техническата поддръжка на Имунизационния регистър; 

 Участникът е предложил функционално описание на предвидените потребителски роли за 

отделните структурни звена, съобразно целите и информационния обхват на регистъра.  

 Участникът е описал механизмите, средствата и процедурите, осигуряващи пилотното 

тестване на модела и гарантиращи неговото следващо надграждане; 

 Участникът е описал механизмите, средствата и процедурите за подготовка на 

техническата документацията и провеждането на обучение на служители на възложителя; 

Участникът е описал процедурите за Техническа поддръжка на ИР. 

3. Критерий (К3): Организация и качество на изпълнението на 

поръчката, критерият оценява механизмите за управление на 

изпълнението и вътрешен контрол на проекта, мобилизацията на 

експертите, разпределението им по дейности и комуникационните връзки 

в екипа и с Възложителя, по следните елементи:  

 Предложената от участника организация и ресурси за изпълнение на 

дейност 3,4,5,6 и 7, вкл. за изработването на: 

o подробен план - график за инсталация, внедряване и качване на 

началната информация; 

o подробен план – график за провеждане на тестовете; 

 Подход за наблюдение и контрол по изпълнението на поръчката 

включващ описание на: 

o предложената от участника система за управление на 

качеството за изпълнение на дейностите. 

o предложен от участника подход за контрол на дейностите и 

коригиращи действия от страна на Възложителя. 

o предложената от участника процедура за преодоляване на 

рисковете по всяка от описаните дейности съгласно 

Техническата спецификация; 

 Предложеният от участника график за изпълнение на дейностите. 

 Ресурсно осигуряване на отчетността 

Максимум 

15 точки 

3.1 Предложението на участника е в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация: 

 Участникът е описал мерките за управление на изпълнението и 

15 точки 
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вътрешен контрол; 

 Участникът е описал механизъм за комуникация с екипа за 

управление на проекта; 

 Участникът е описал разпределението на ресурсите и заетостта на 

експертите при изпълнение на отделните задачи; 

 Участникът е описал подход за управление на качеството; 

 Участникът е описал процедура за преодоляване на рисковете по 

всяка от описаните дейности; 

 Участникът е описал график за изпълнение да представя 

последователността на изпълнение на задачите/етапите и осигурява 

постигането на очакваните резултати; 

 Графикът за изпълнение включва процедурите по преодоляване на 

рисковете. 

Мотиви: Участникът предлага при управление на изпълнението да използва PRINCE2 

методология за управление на проекта. PRINCE2 (акроним на PRojects IN Controlled 

Environments, версия 2) е методология за управление на проект, която е базирана на седем 

процеса от по-високо ниво. PRINCE2 включва процеси като управление, контрол и организация 

на проекта, а не процеси от ниско ниво като метод на имплементация, подробно разбиване на 

задачи и тяхното планиране. 

Прилагайки принципите и темите, PRINCE2 дефинира седем процеса, на които са базира 

методологията. Процесите обхващат целия жизнен цикъл на проекта от неговото стартиране до 

неговото завършване - Стартиране на проект, Иницииране на проект, Ръководене на проект, 

Контролиране на етап, Управление обхвата на етапа, Управление на доставката на продукта, 

Приключване на проект. 

Участникът е предложил и описал механизъм за комуникация с екипа за управление на проекта. 

Описани са комуникационните връзки между екипа по изпълнение на поръчката. Предвидено е 

ръководителя на екипа да следи за подсигуряване на логистичната и техническата обезпеченост 

на експертите. Ръководителят на екипа съвместно с Експерт по качество и документация ще 

осъществява и контрол по качеството на съдържанието на изготвените доклади. Екипът ще 

провежда редовни  ежеседмични срещи за отчитане и обсъждане на напредъка с акцент върху 

вземане на решения. Други основни средства за комуникация ще бъдат уеб базирана платформа, 

паметни бележки, телефонни обаждания; ел.поща, skype. С оглед добрата комуникация и 

управление ще се създаде уеб-базирана платформа, която ще съдържа цялата информация, 

свързана с изпълнението на поръчката. Всеки член на екипа ще има постоянен достъп до 

платформата, а създадената база данни ще бъде предоставена на Възложителя като 

допълнителен резултат от поръчката. Участникът е предложил механизъм на комуникация и 

координация между членовете на екипа по изпълнение на поръчката. 

На ниво Встъпителна фаза ще бъдат уточнени комуникационния план за работа между двата 

екипа, както и средствата, с които ще се реализира тази комуникация.  

Процесите по управление на комуникациите осигуряват навременното и адекватно 

генериране, събиране, разпространение, съхранение и унищожаване на информацията по 

поръчката. Участникът е предложил екип за изпълнение на поръчката и е описал ресурсите и 

заетостта на експертите при изпълнение на отделните задачи. 

Екипът се състои от: 

 Ръководител на проекта  – координира работата на специалистите и разпределя 

задачите; комуникира с Възложителя при изпълнението на поръчката, следи за спазването на 

графика по изпълнението на дейностите; търси оптимално решение в случай на проблем и взема 

мерки за неговото отстраняване; ръководи процеса по внедряване на софтуерните приложения; 

Разработва план с описание на рисковете, тяхната вероятност и влияние върху изпълнението на 
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поръчката; актуализира го при необходимост; предлага мерки за превенция и/или третиране на 

възникнал риск; Ръководи дейността по създаване на учебни материали за провеждане на 

обучения на служители на; 

 Ключов експерт - експерт моделиране на работни процеси и анализ на данни – дефинира 

технически решения за целите на поръчката; сформира екип от анализатори; изготвя описание 

на работните процеси(процесни карти). Осигурява връзката между изискванията на 

Възложителя и софтуерните разработчици; документира и анализира данни; работи със 

софтуерни програмисти, за да гарантират, че системата ще бъде правилно внедрена; помага при 

тестване на системата и участва в създаването на ръководства и описания за потребителите; 

 Ключов експерт, експерт ИТ – бази данни - има главна роля при разработването и 

проектирането на базите данни, определя и разработва система за наблюдение и подобряване на 

производителността на базите данни, както и планирането на бъдещи възможни изисквания за 

разширяване. Отговорен за инсталиране и обновяване на сървъра на базата данни; извършва 

промяна на структурата на базата данни, при необходимост, по подадена информация от 

разработчиците на софтуерни приложения; наблюдава и оптимизира работата на базата данни;  

 Ключов експерт, експерт старши програмист – участва активно в процесите по 

проектиране, изграждане, разработката на софтуерни продукти и услуги, включени в обхвата на 

поъчката; разпределя конкретните задачи, координира и контролира работата на софтуерните 

разработчици; Провежда обучения на потребителите на системата. Съдейства на Методист 

обучения при подготовка на учебни материали; С практически опит с програмиране на PHP, 

JAVA, ASP.NET и други технологии; с практически опит с програмиране на HTML, XHTML, 

CSS, Javascript, XML, XSLT, които ще се използват за изпълнението на поръчката; участват при 

провеждането на интеграционни тестове, миграция на данни и внедряване на системата. 

 Ключов експерт, експерт Право - идентифицира и анализира нормативната уредба, 

имаща отношение към дейността на Възложителя и изпълнението на настоящата поръчка; 

Изготвя доклад с изводи и препоръки от извършените анализи; Основна роля на етап Планиране 

и проектиране с цел еднозначно формулиране на законови изисквания към изгражданата Уеб-

базиран имунизационен регистър. 

 Неключов експерт, Експерт по качеството и документация - следи за изпълнението 

на дейностите според признатите и приети при изпълнението на настоящата поръчка стандарти; 

дефинира критерии за качество; Разработва, актуалииза и съхранява необходимата 

документация свързана с разработката, внедряването и интеграцията на софтуерните продукти, 

документацията предназначена за потребителите на системата, всички разработени правила, 

процедури и инструкции; 

 Неключов експерт, Методист провеждане на обучения – отговорен за разработването 

на програма и материали за провеждане на обученията; работи съвместно със Специалист 

софтуерна разработка и Системен архитект. 

Относно управление на качеството участникът е посочил, че ще приложи технологичен подход, 

който се основава на методологията Шестте Сигма. Six Sigma (6σ)  методология за управление 

на процесите, представлява статистически метод за подобряване на качеството на процесите от 

гледна точка на потребителите. Той определя нива на обслужване и измерва отклоненията от 

тях. Проектите преминават през пет фази: определяне, измерване, анализ, подобрение и 

контрол. 

Участникът е описал процедура за преодоляване на рисковете по всяка от описаните дейности. 

Описани са рисковете, вероятност, влияние, степен, приоритет, предварително планирани 

мерки, противодействие на риска, отговорен член на екипа.  

Участникът е представил график за изпълнрние на задачите/етапите, който осигурява постигане 

на резултатире. В него са включени процедурите по преодоляване на рисковете.  

Предложението на участника е в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 
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Техническата спецификация: 

 Участникът е описал мерките за управление на изпълнението и вътрешен контрол; 

 Участникът е описал механизъм за комуникация с екипа за управление на проекта; 

 Участникът е описал разпределението на ресурсите и заетостта на експертите при 

изпълнение на отделните задачи; 

 Участникът е описал подход за управление на качеството; 

 Участникът е описал процедура за преодоляване на рисковете по всяка от описаните 

дейности; 

 Участникът е описал график за изпълнение да представя последователността на 

изпълнение на задачите/етапите и осигурява постигането на очакваните резултати; 

Графикът за изпълнение включва процедурите по преодоляване на рисковете. 

Общ брой точки за техническата оценка: 95 
 

 

 

2. „Индекс-България“ ООД 

 

I. Определяне на оценката на показател Техническа оценка (TO) 
 

Максималният брой точки по показател „Техническа оценка” (То) е 100 с относителна 

тежест в комплексната оценка – 60%. 

Определянето на показател „Техническа оценка” (То) се извършва съгласно следните 

критерии: 

 КРИТЕРИИ 
Максимален 

брой точки 

К1 Стратегия и методология за изпълнение  20 

К2 
Описание на дейностите/етапите, техниките и инструментите за 

изпълнение  
65 

К3 Организация и качество на изпълнението  15 

 МАКСИМАЛЕН ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 100 

 

Техническата оценка представлява оценка на детайлизацията на техническото 

предложение на всеки участник, която представлява отговор на посочените в таблицата по- 

долу въпроси. 

Комисията оценява предложението на участника по всеки от посочените в таблицата по-

долу показатели, в зависимост от предложеното решение в Техническото предложение на 

участника.  

Техническа оценка (TO) за всеки участник се определя по формулата: 

То=К1+К2+К3 

Където: 

К1 – Стратегия и методология за изпълнение на поръчката 

К2 – Съответствие на предложената функционалност в съответствие с Техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя 

К3 – Организация и качество на изпълнение на поръчката 
 

 КРИТЕРИИ Оценка 

1. Критерий (К1): Стратегия и методология за изпълнение на 

поръчката, оценява съответствието и качеството на общата стратегия и 

методология на изпълнение на изискванията на Възложителя, посочени в 

Максимум 

20 точки 
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Техническата спецификация (съгласно описанието на дейност 1), по 

следните елементи: 

 предложената от участника стратегия за проектиране на механизъм 

за функциониране на модел на имунизационен регистър като уеб-

базирана информационна система съгласно техническата 

спецификация; 

 предложените от участника методи за проектиране на механизъм за 

функциониране на модел на имунизационен регистър като уеб-

базирана информационна система съгласно Техническата 

спецификация. 

1.1. Предложението на участника е в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация: 

 Участникът е представил описание и обосновка на предложената 

стратегия за проектиране на механизъм за функциониране на модел 

на имунизационен регистър като уеб-базирана информационна 

система; 

 Участникът е описал всички работни процеси отнасящи се за модела 

на Имунизационния регистър; 

 Участникът е включил поне една примерна UML диаграма на един 

работен процес; 

 Участникът е предложил подход за осигуряване на съответствие с 

нормативните изисквания за отделните елементи в структурата на 

системата. 

20 точки 

Мотиви: Участникът е представил описание и обосновка на предложената стратегия за 

проектиране на механизъм за функциониране на модел на имунизационен регистър като уеб-

базирана информационна система – В предложението на участника не е посочена стратегия за 

проектиране на механизъм за функциониране на модел на имунизационен регистър като уеб-

базирана информационна система, е представено описание на архитектурата на системата стр. 53 

– 55; Посочено е че предложената стратегия е описан в Приложение 2, раздел А от техническото 

предложение, но на посоченото място е описана методологията (методите) за разработка на 

системата, които включват подробно теоретично разписани: методология за дизайн и анализ 

SSADM; Rapid application Development (RAD); Прилагане на обектно ориентиран подход при 

разработване на системата със описание на средствата за разработка; методиката за бизнес 

анализ; за проектиране на с-мата; подхода за специфициране; Инструментите за описание на 

функционални изисквания (UML USE CASES диаграми); методиката за извличане и 

документиране на системата чрез IBM Rational Doors Next Generation; методиката за проектиране 

на потребителския интерфейс. 

  Представено е описание на работните процеси за всеки от регистрите, съдържащи се в ИР, 

които се състоят от: - въвеждане/актуализация на данни за обекта на регистър; - селектиране на 

обектите на регистъра с достатъчно атрибути за бърза локализация на нужния обект; - 

разглеждане на информация за избран обект от регистъра; Отделно за регистъра на 

имунизациите са предвидени следните работни процеси: избор на лицето , за което се въведат 

имунизациите; - въвеждане на данни за имунизацията; - избор на имунизация от регистъра на 

ОПЛ или на медицинските специалисти. 

 Участникът е включил UML диаграма на процес: Въвеждане на данни за ваксинация на 

здравно осигурено лице. 

Посочено, че ще бъде направен правен анализ на нормативната база и ще се изготви таблица със 

съответствие, така че да бъде осигурено съответствие с нормативните изисквания за отделните 

елементи в структурата на системата; 
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Предложението на участника е в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация. 

2. Критерий (К2): Съответствие на предложената функционалност в 

съответствие с Техническата спецификация и изискванията на 

Възложителя, по следните елементи:  

 Методи за проектиране, архитектура на системата и подход за 

изпълнение на нефункционалните изисквания, съгласно дейност 2; 

 Описание на изпълнението на функционалните изисквания на 

техническата спецификация – диференцирано за отделните 

структурни звена, дейности и модули на системата, съгласно 

дейност 2; 

 Подход за разработване на модел на уеб-базиран ИР, което отговаря 

на минималните технически изисквания, заложени в техническата 

спецификация, съгласно дейност 3; 

 Описание на подхода за пилотно тестване на данни в системата в 

процеса на внедряване – диференцирано за всички структурни звена 

и съгласно дейност 4 и 5; 

 Описание на процеса на Обучение на служителите и процедурите по 

техническа поддръжка на ИР съгласно дейност 6 и 7. 

Максимум 

65 точки 

2.1. Предложението на участника е в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация: 

 Участникът е описал архитектурата на модела, както и методите и 

технологиите, които ще използва за реализирането му; 

 Участникът е описал  процеса на проектиране и разработване на 

модела на Имунизационния регистър, съгласно изискванията на 

Възложителя заложени в Дейност 2: 

o техники и инструменти по събиране и обработка на данни на 

модела на Имунизационния регистър; 

o техники и инструменти по верифициране на данните на модела 

на Имунизационния регистър; 

o техники и инструменти по обмен на данни с други 

информационни системи; 

o техники и инструменти по изготвяне на справките, отчети и 

таблици;  

o техники и инструменти по техническата поддръжка на 

Имунизационния регистър; 

 Участникът е предложил функционално описание на предвидените 

потребителски роли за отделните структурни звена, съобразно 

целите и информационния обхват на регистъра.  

 Участникът е описал механизмите, средствата и процедурите, 

осигуряващи пилотното тестване на модела и гарантиращи неговото 

следващо надграждане; 

 Участникът е описал механизмите, средствата и процедурите за 

подготовка на техническата документацията и провеждането на 

обучение на служители на възложителя; 

 Участникът е описал процедурите за Техническа поддръжка на ИР 

65 точки 

Мотиви: Участникът предлага архитектурата на модела да бъде изградена на основата на 

многослоен модел. Системата да бъде разработена на базата на JAVA базирана web технология 

като за развойна среда се използва Eclipce IDE for Java EE Developers. Системата ще бъде 
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разделена на слой бази данни, приложен слой и клиентски софтуер. Системата ще бъде 

разработена като мултиплатформена система като участникът препоръчва приложният софтуер 

да бъде: Apach Web Server, JBoss Application Server, обектно-релационна библиотека Hibernate, 

Oracle Database Standart Edition One, Oracle Linux. Подробно са описани всеки един от 

компонентите на архитектурата на системата както и компонентите от приложната среда с 

техните функционалности. 

Участникът е описал  процеса на проектиране и разработване на модела на Имунизационния 

регистър, съгласно изискванията на Възложителя заложени в Дейност 2 като за методология за 

дизайн и анализ на информационната система е предвидено да се използва Structured Systems 

Analysis and Design Method (SSADM). За SSADM ще бъдат използвани следните техники: 

логическо моделиране на данните, моделиране на потока от данни, субект-поведение 

моделиране.Предвижда се работата по анализа, проектирането и дизайна да премине през 

слените етапи подробно разписани в предложението на участника: етап 0 – проучване за 

осъществимост; етап 1 – изследване на съществуващата среда; етап 2 – бизнес опции на 

системата; етап 3 – спецификация на изискванията; етап 4 – технически опции на системата; етап 

5 логически дизайн; етап 6 – физически дизайн. За разработката на приложния софтуер 

участникът предвижда да използва методологията Rapid Application Development (RAD) като 

това ще позволи минимално планиране в полза на бързото създаване на прототипи. При 

разработването на системата ще се използва обектно-ориентиран подход с цел лесно изменение 

на софтуера в последствие при необходимост и промяна на изискванията. Подробно е описан 

подхода на обектно-ориентираното програмиране във връзка с разработването на 

информационна система. Описани са средствата за разработка, методиката за бизнес анализ, 

проектирането и моделирането на софтуера и работните процеси, подхода за специфициране на 

системата, методиката за извличане и документиране на изискванията.  

Описани са техниките и инструментите за  обмен на данни с други информационни системи и за  

изготвяне на справките, отчети и таблици. 

Потребителските роли и тяхното функционално описание е дадено в т. 11.11 в Приложение 2 от 

техническото предложение на участника. Описани са потребителските роли, тяхното управление 

както и връзката им с информационната сигурност на системата. Предвижда се да се поддържа 

информация за действията на потребителите, история на промените на данните, системен 

журнална приложението и на базата данни. 

Пилотно тестване което участникът предвижда да направи ще осигурява диференцирано 

тестване на всички структурни звена и ще гарантира следващо надграждане на регистъра. Ще 

бъдат тествани функционалните изисквания (възможност за събиране на данни, възможност за 

валидиране на данни, за анализ на данни, за управление на потребителски роли, групите 

функционалности, извършвани от съответните служители, комплексни тестване на регистъра на 

имунизациите и на ваксините и на отчети, справки, таблици и взаимовръзките им и др.) и 

нефункционалните изисквания (потребителски роли и нива на достъп, за проверка на 

изискванията в техническото задание за нива на достъп и защитен достъп до данните, както и за 

производителност на системата). Подробно е описана методологията за тестване на модела също 

така и предвидените основни тестове. 

Механизмите, средствата и процедурите за подготовка на техническата документация са 

подробно разписани в т. Ж на Приложение3 от техническото предложение на участника. 

Предвижда се изготвяне на: ръководство на администратора, техническа и експлоатационна 

документация, ръководство за инсталиране и конфигуриране, ръководство за поддръжка и 

администриране, като и на процедури за архивиране и възстановяване. За подготовката на 

техническата документация ще се използва програмната система IBM Rational DOORS Next 

Generation, а за поддържане и управление на версиите и промените по системите Apache SVN. За 

поддържане и управление на версиите на документацията участникът предвижда да използва 
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Javadoc генератор на документация, MS Word, Excel, Visio, Project. 

Описани са подхода и процедурите за инсталация и внедряване на регистъра, като е предвидено 

изготвяне на план за внедряване, съдържащ всички съпътстващи дейности. Изготвено е 

предложение за гаранционна техническа поддръжка за срок от 5 години. Представена е 

процедура за поддръжка на системата през гаранционния период. Дейностите, които е 

предвидено да се извършват по време на гаранционната поддръжка включват: поддържане и 

актуализиране на приложението, консултации на възложителя по грешки и проблеми със 

софтуера, отчети за предоставените услуги по поддръжка, наблюдение на работоспособността, 

осигуряване на консултации чрез кол център и др. 

Подробно е описано предвиденото обучение като ще бъдат обучени 11 потребители на 

системата. Те ще придобият необходимите познания и умения за обработка и управление на 

информационните ресурси и потоци както и практически умения за работа със системата. 

Участникът предвижда допълнително назначените служители да бъдат обучавани по време на 

гаранционната поддръжка. Предвидени са обучаемите за бъдат разделени на групи: потребители 

и администратори на системата. За всяка група е предвидена отделна програма, която включва 

презентации, лекции/упражнения, форсмажорни ситуации по време на гаранционната 

поддръжка. 

Предложението на участника е в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация. 

3. Критерий (К3): Организация и качество на изпълнението на 

поръчката, критерият оценява механизмите за управление на 

изпълнението и вътрешен контрол на проекта, мобилизацията на 

експертите, разпределението им по дейности и комуникационните връзки 

в екипа и с Възложителя, по следните елементи:  

 Предложената от участника организация и ресурси за изпълнение на 

дейност 3,4,5,6 и 7, вкл. за изработването на: 

o подробен план - график за инсталация, внедряване и качване на 

началната информация; 

o подробен план – график за провеждане на тестовете; 

 Подход за наблюдение и контрол по изпълнението на поръчката 

включващ описание на: 

o предложената от участника система за управление на 

качеството за изпълнение на дейностите. 

o предложен от участника подход за контрол на дейностите и 

коригиращи действия от страна на Възложителя. 

o предложената от участника процедура за преодоляване на 

рисковете по всяка от описаните дейности съгласно 

Техническата спецификация; 

 Предложеният от участника график за изпълнение на дейностите. 

 Ресурсно осигуряване на отчетността 

Максимум 

15 точки 

3.2. Предложението на участника е в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, но е налице 

елемент (от посочените по-горе), подлежащ на оценка, който не е описан 

и обоснован, в съответствие с целите на поръчката. 

10 точки 

Мотиви: Участникът ще приложи PRINCE2 методология за управление на проекта. Чрез нея той 

гарантира:еднозначност и чиста комуникация, отчетност, управляемост на рисковете, 

проследимост на промените, управляемост на конфигурацията, контрол на качеството. 

Представена е диаграма на организацията и управлението на проекта м/у различните участници в 

проекта (екипи на изпълнителя и възложителя).Описани са принципите за организация и 
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управление. Участникът предвижда съставяне на координационен съвет от представители на 

изпълнителя и възложителя,, който да  координира работата м/у страните както и съставяне на 

група за управление.Описани са основните отговорности на длъжностните лица: ръководител на 

проекта, упълномощен представител на възложителя, ръководител по качеството, ръководител 

на задача, координатор от Възложителя по изпълнението на задача, както и комуникацията м/у 

тях. Предвидени са средства за организационния процес както и мерки за мониторинг и контрол, 

контрол на проекта чрез качеството, индикатори за качество.  

Представени са механизмите за комуникация с екипа за управление, както и разпределението на 

ресурсите и заетостта на експертите на участника при изпълнение на дейностите от проекта. 

Разписана е  RACI матрица онагледяваща задачите по проекта и конкретните ангажирани 

членове от екипа за изпълнението и. 

Участникът е представил описание на средствата и методиката за осигуряване на качеството. 

Елементите, които съдържа методиката са:планиране на качеството, гарантиране на качеството и 

качествен контрол. Предвидено е осигуряване от страна на участника на среда за разработка и 

тестване. 

За управление на качеството е представено подробно описание и обяснение на средствата за 

осигуряване на качеството. Предвидено е ръководителя на проекта  и отговорника по качеството 

да провеждат вътрешен контрол по изпълнение на задачите свързани с анализа, дизайна 

тестването, инсталирането и поддръжката на системата.При изграждането ще бъдат спазени 

всички изисквания на системата за качество ISO 9001:2008. Представен е план за осигуряване на 

качеството, план и процедури за управление на промените. 

В предложението си участникът е описал действията и мерките за управление на рисковете за 

всяка дейност и етап от изпълнението на проекта. Приложен е „План за управление на риска”. 

Представено е виждането, структурирания подход и методологията за управлението на всички 

рискове предварително идентифицирани и допълнително детайлизирани.Участникът е 

предвидил да бъде изготвен „Регистър на рисковете”, който да бъде в структуриран вид 

(таблица) и ще се поддържа в актуално състояние. Описани са подхода за управление, плана за 

управление на рисковете. Идентифицирани са рисковете, направена им е оценка, набелязан е 

подход за преодоляване и контрол като е изготвен регистър на рисковете с мерки, чрез които да 

се минимизират/преодолеят негативните последици. 

Участникът е изготвил диаграма на Гант за графика за изпълнение, който представя 

последователността на изпълнение на задачите и осигурява очакваните резултати. Не са 

включени процедурите по преодоляване на рисковете. 

Предложението на участника е в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация, но е налице елемент, подлежащ на оценка, който не е описан и 

обоснован, в съответствие с целите на поръчката, а именно графикът за изпълнение не включва 

процедурите по преодоляване на рисковете 

Общ брой точки за техническата оценка: 95 
 

 

 

3. Агенция СТРАТЕГМА ООД 

 

I. Определяне на оценката на показател Техническа оценка (TO) 
 

Максималният брой точки по показател „Техническа оценка” (То) е 100 с относителна 

тежест в комплексната оценка – 60%. 

Определянето на показател „Техническа оценка” (То) се извършва съгласно следните 

критерии: 
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Максимален 

брой точки 

К1 Стратегия и методология за изпълнение  20 

К2 
Описание на дейностите/етапите, техниките и инструментите за 

изпълнение  
65 

К3 Организация и качество на изпълнението  15 

 МАКСИМАЛЕН ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 100 

 

Техническата оценка представлява оценка на детайлизацията на техническото 

предложение на всеки участник, която представлява отговор на посочените в таблицата по- 

долу въпроси. 

Комисията оценява предложението на участника по всеки от посочените в таблицата по-

долу показатели, в зависимост от предложеното решение в Техническото предложение на 

участника.  

Техническа оценка (TO) за всеки участник се определя по формулата: 

То=К1+К2+К3 

Където: 

К1 – Стратегия и методология за изпълнение на поръчката 

К2 – Съответствие на предложената функционалност в съответствие с Техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя 

К3 – Организация и качество на изпълнение на поръчката 
 

 КРИТЕРИИ Оценка 

1. Критерий (К1): Стратегия и методология за изпълнение на 

поръчката, оценява съответствието и качеството на общата стратегия и 

методология на изпълнение на изискванията на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация (съгласно описанието на дейност 1), по 

следните елементи: 

 предложената от участника стратегия за проектиране на механизъм 

за функциониране на модел на имунизационен регистър като уеб-

базирана информационна система съгласно техническата 

спецификация; 

 предложените от участника методи за проектиране на механизъм за 

функциониране на модел на имунизационен регистър като уеб-

базирана информационна система съгласно Техническата 

спецификация. 

Максимум 

20 точки 

1.1. Предложението на участника е в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация: 

 Участникът е представил описание и обосновка на предложената 

стратегия за проектиране на механизъм за функциониране на модел 

на имунизационен регистър като уеб-базирана информационна 

система; 

 Участникът е описал всички работни процеси отнасящи се за модела 

на Имунизационния регистър; 

 Участникът е включил поне една примерна UML диаграма на един 

работен процес; 

 Участникът е предложил подход за осигуряване на съответствие с 

нормативните изисквания за отделните елементи в структурата на 

системата. 

20 точки 

Мотиви: Участникът е представил стратегия за проектиране на механизъм за функциониране на 
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модел на имунизационен регистър. Стратегията на изпълнителя включва събирана на всички 

първични данни (данни, които описват, идентифицират и топологизират прилагането на 

конкретен биоптодукт на конкретно лице) в единен национален уеб-базиран електроне 

имунизационан регистър. Посочени са основните потребителски роли, като същите са описани в 

раздел „Потребителски роли” от документацията за участие.  Изброени са основните регистри в 

имунизационния регистър – регистър на имунизациите на населението, предвидени правила за 

търсене и верификация на данни към Регистъра на имунизациите, Регистър на ваксините, 

предвидени функционалности и верификация на данни към Регистъра на ваксините. 

Предложените описания преповтарят изискванията на Възложителя от раздели „Изисквания към 

Регистъра на имунизациите на населението” и „Изисквания към Регистъра на ваксините” от 

документацията за участие. 

Представена е типологизация на основните работни процеси, като е посочено, че същите са 

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

Типологизирани са основните работни процеси в няколко категории: работни процеси, засягащи 

общата рамка на системата; работни процеси, засягащи набирането на данни за движението на 

биопродукти в системата; работни процеси, засягащи набирането на данни за извършени 

задължителни, целеви и препоръчителни имунизации и реимунизации в системата; работни 

процеси, засягащи планирането на необходимите количества биопродукти; работни процеси, 

засягащи генерирането на отчети и справки в системата. Предложено е поради характера на 

имунизационния регистър да бъдат дефинирани и работни процеси, засягащи обмен с други 

информационни системи, работни процеси, засягащи управлението на потребители, които нямат 

аналог понастоящем. Изброените по-горе работни процеси са подробно описани. Представена е 

примерна UML диаграма на процеса по регистрация на потребител на регистъра.  

Участникът е предложил подход за осигуряване на съответствие с нормативните изисквания за 

отделните елементи в структурата на системата като е предвидил правен експерт от екипа на 

изпълнителя да направи пълен преглед на приложимото законодателство и да направи 

предложения за опримизацията на предвидените работни процеси. 

 

Предложението на участника е в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация, но са налице два или повече от елементите (от посочените по-горе), 

подлежащи на оценка, които не са описани и обосновани, в съответствие с целите на поръчката, 

а именно елемент 1 -  описание и обосновка на предложената стратегия за проектиране на 

механизъм за функциониране на модел на имунизационен регистър като уеб-базирана 

информационна система и елемент 4 - подход за осигуряване на съответствие с нормативните 

изисквания за отделните елементи в структурата на системата. 

2. Критерий (К2): Съответствие на предложената функционалност в 

съответствие с Техническата спецификация и изискванията на 

Възложителя, по следните елементи:  

 Методи за проектиране, архитектура на системата и подход за 

изпълнение на нефункционалните изисквания, съгласно дейност 2; 

 Описание на изпълнението на функционалните изисквания на 

техническата спецификация – диференцирано за отделните 

структурни звена, дейности и модули на системата, съгласно 

дейност 2; 

 Подход за разработване на модел на уеб-базиран ИР, което отговаря 

на минималните технически изисквания, заложени в техническата 

спецификация, съгласно дейност 3; 

 Описание на подхода за пилотно тестване на данни в системата в 

процеса на внедряване – диференцирано за всички структурни звена 

Максимум 

65 точки 
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и съгласно дейност 4 и 5; 

 Описание на процеса на Обучение на служителите и процедурите по 

техническа поддръжка на ИР съгласно дейност 6 и 7. 

2.1. Предложението на участника е в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация: 

 Участникът е описал архитектурата на модела, както и методите и 

технологиите, които ще използва за реализирането му; 

 Участникът е описал  процеса на проектиране и разработване на 

модела на Имунизационния регистър, съгласно изискванията на 

Възложителя заложени в Дейност 2: 

o техники и инструменти по събиране и обработка на данни на 

модела на Имунизационния регистър; 

o техники и инструменти по верифициране на данните на модела 

на Имунизационния регистър; 

o техники и инструменти по обмен на данни с други 

информационни системи; 

o техники и инструменти по изготвяне на справките, отчети и 

таблици;  

o техники и инструменти по техническата поддръжка на 

Имунизационния регистър; 

 Участникът е предложил функционално описание на предвидените 

потребителски роли за отделните структурни звена, съобразно 

целите и информационния обхват на регистъра.  

 Участникът е описал механизмите, средствата и процедурите, 

осигуряващи пилотното тестване на модела и гарантиращи неговото 

следващо надграждане; 

 Участникът е описал механизмите, средствата и процедурите за 

подготовка на техническата документацията и провеждането на 

обучение на служители на възложителя; 

 Участникът е описал процедурите за Техническа поддръжка на ИР 

65 точки 

Мотиви: Участникът е описал архитектурата на модела, като е посочил, че регистъра ще бъде 

базиран на многослойна информационна архитектура, разделяща логически основните 

компоненти на системата, които са – база данни; работен слой; представящ слой; потребителски 

слой. Описани са методите и технологиите, които ще се използват за реализирането му, като е 

посочено, че регистъра ще бъде платформено независим, като избраната технология гарантира 

сигурност и надеждност на решението. 

По отношение на верификацията на данните е предвидено: верификация на постъпващите данни 

по тип; верификация на хронологичния ред на записите за приложен тип ваксина за пациент; 

избягване на дублирани записи; верификация на правата за въвеждане на данни за пациент от 

оторизиран медицински специалис; верификация/свързване на данни на запис с липсващ основен 

идентификатор на пациент. 

Предвидените техники и инструменти за връзка с други информационни системи са качване на 

данни от МЗ софтуер на ОПЛ чрез въвеждане на URL адрес за качване на файл, верификация на 

електронно подписан файл и идентичност на ОПЛ, информация за пациентска листа чрез 

качване на XML файл, качване на информация в регистъра на имунизациите чрез качване на 

XML и XLS файл, качване чрез административен интерфейс на файлове. 

Участникът е предвидил генериране на различни автоматични справки и отчети в табличен вид, 

кото ще отговарят на определени условия конкретизирани в предложението. 
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По отношение на потребителските роли – посочени са възможностите за създаване на 

потребители за свободен и защитен достъп. Предвидени са различни групи потребители: 

администратори, мениджъри, оператори от РЗИ, ОПЛ, оператори от лечебни заведения, 

национални наблюдатели и публични потребители. Описани са нивата на достъп на различните 

групи потребители до системата. 

 

Предложеният подход за разработване на модел на уеб-базиран ИР отговаря на минималните 

технически изисквания на възложителя. 

Участникът е описал подробно механизмите, средствата и процедурите, осигуряващи пилотното 

тестване на модела и гарантиращи неговото следващо надграждане. Подходът, който ще се 

използва е: инсталиране на необходимия обслужващ софтуер в строго дефинирана 

последователност, инсталиране на имунизационния регистър, конфигуриране на 

имунизационния регистър, конфигуриране на архиви и антивирусна защита, избор на интернет 

домейн, закупуване и внедряване на SSL сертификат за сигурност. Описан е подхода за пилотно 

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

звена. 

След приключване на разработката и внедряването на имунизационния регистър ще бъде 

изготвена потребителска, техническа и експлоатационна документация. Посочено е конкретното 

съдържание на всяка от документациите. Описан е процеса на изготвяне на документацията и 

подготовката на наръчника. Предвидено е обучение на на служители на възложителя като 

обучението ще се провежда на място, самостоятелно в тестова среда както и повторно обучение. 

Процедурата по техническа поддръжка на ИР включва  поддръжка на развойна/тестова версия на 

регистъра, наличие на „горещ телефон”, обслужване на заявки за необходимост от отстраняване 

на проблеми, консултации по телефона. Предложена е структура на заявка за техническа 

поддъжка. Посочен е обхвата на техническата поддръжка. 

  

Предложението на участника е в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация. 

3. Критерий (К3): Организация и качество на изпълнението на 

поръчката, критерият оценява механизмите за управление на 

изпълнението и вътрешен контрол на проекта, мобилизацията на 

експертите, разпределението им по дейности и комуникационните връзки 

в екипа и с Възложителя, по следните елементи:  

 Предложената от участника организация и ресурси за изпълнение на 

дейност 3,4,5,6 и 7, вкл. за изработването на: 

o подробен план - график за инсталация, внедряване и качване на 

началната информация; 

o подробен план – график за провеждане на тестовете; 

 Подход за наблюдение и контрол по изпълнението на поръчката 

включващ описание на: 

o предложената от участника система за управление на 

качеството за изпълнение на дейностите. 

o предложен от участника подход за контрол на дейностите и 

коригиращи действия от страна на Възложителя. 

o предложената от участника процедура за преодоляване на 

рисковете по всяка от описаните дейности съгласно 

Техническата спецификация; 

 Предложеният от участника график за изпълнение на дейностите. 

 Ресурсно осигуряване на отчетността 

Максимум 

15 точки 
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3.2. Предложението на участника е в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, но е налице 

елемент (от посочените по-горе), подлежащ на оценка, който не е описан 

и обоснован, в съответствие с целите на поръчката. 

10 точки 

Мотиви: В Раздел „Организационна структура и мерки за контрол върху качеството на 

изпълнение” е посочено, че предвидената организация за изпълнение на проекта включва 

декомпозирана работна структура за изпълнение на отделните дейности и осигурява надежден 

механизъм за периодичен преглед и при необходимост актуализиране.  

Цитиран е подробно предметът на сертифициране на истемата за управление на качеството ISO 

9001:2008, но не са описани мерките за управление на изпълнението и вътрешен контрол. 

В т.3.3. Организация на договорната комуникация с Възложителя е описано подробно 

управлението на комуникациите в проекта. В процеса на управление ще се спазват определени 

правила, част от които са описани, а други ще бъдат обсъдени и детайлизирани в рамките на 

мобилизацията на екипа. Предвиждат се дейности по мониторинг и оценка за постигане на 

навременно и ефикасно изпълнение на всички дейности по проекта, постигане на високо 

качество, предвиждане и управление на рисковете и доставяне на качествена услуга на 

Възложителя.  

В Раздел 3.4. Разпределение на задачите е описано разпределението на ресурсите и заетостта на 

експертите при изпълнение на отделните дейности и поддейности. Посочено е описание на 

дейността, разпределение на задачите, отговорник за изпълнение на дейността, отговорник по 

качеството. 

Участникът е направил оценка на потенциалните рискове за изпълнението на проекта и е 

предложил обща стратегия за изпълнение на риска. Предложен е план за управление на риска, 

който включва следните етапи: изчерпателно идентифициране на рисковите фактори; оценка на 

рисковете по вероятност от настъпването им и оценка на въздействието; определяне на подходи 

за реакция; мониторинг и оценяване на процеса по управление на риска. Предложена е подробна 

организация при управлението на риска. Изчерпателно са описани рисковете, обхвата на 

проявление, степен на въздействие, мерки за преодоляване на последиците, мерки за 

недопускане/предотвратяване на риска, похвати за предотвратяване на негативно влияние. 

Предложението на участника е в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация, но е налице елемент (от посочените по-горе), подлежащ на оценка, 

който не е описан и обоснован, в съответствие с целите на поръчката, а именно елемент 1  - 

мерки за управление на изпълнението. 

Общ брой точки за техническата оценка: 95 
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