
ВЪПРОС 1.: 

Изпълнителят трябва да проектира, подготви, инсталира и конфигурира като минимум 

следните среди за Системата: тестова, стейджинг, продуктивна; 

1.1. Вие ли осигурявате хардуер/среда за тестова и стейджинг системите? 

1.2. Ако не то има ли изисквания към средата (облачни услуги, наети или виртуални 

сървъри)? 

1.3. Кой ще поема разходите в този случай? 

 

ОТГОВОР/РАЗЯСНЕНИЕ 1.: 

 

1.1.При изпълнението на процедурата ще се използва информационната и комуникационна 

среда на Комисията за регулиране на съобщенията.   

1.2.Няма поставени изисквания от страна на Възложителя към следните среди: облачни 

услуги, наети или виртуални сървъри. Осигуряването на тестова и стейджинг среда е за 

сметка на Изпълнителя. 

 

 

 

ВЪПРОС 2.: 

„За същинското внедряване Изпълнителят се очаква да внедри софтуерното решение 

за уеб модулите за управление и статистика и справочна информация, включително и 

публично достъпната интерактивна карта на районите с несъзнателен роуминг в 

информационната и комуникационна среда на Комисията за регулиране на съобщенията.“ 

2.1. Има ли изисквания за имплементацията като СУБД и език за програмиране? 

2.2. Ако не то какви са вашите предпочитания? 

 

ОТГОВОР/РАЗЯСНЕНИЕ: 

2.1. В точка 7.2.10. Дизайн на бази данни и взаимодействие с тях на Техническото 

задание е разписано: 

„При използване на база данни (релационна или нерелационна(NoSQL) следва да 

бъдат следвани добрите практики за дизайн и взаимодействие с базата данни, в т.ч.: 

 дизайнът на схемата на базата данни (ако има такава) трябва да бъде с максимално 

ниво на нормализация, освен ако това не би навредило сериозно на производителността; 

 базата данни трябва да може да оперира в клъстър; в определени случаи следва да 

бъде използван т.нар. sharding; 

 имената на таблиците и колоните трябва да следват унифицирана конвенция; 



 трябва да бъдат създадени индекси по определени колони, така че да се оптимизират 

най-често използваните заявки; създаването на индекс трябва да е мотивирано и подкрепено 

със замервания; 

 връзките между таблици трябва да са дефинирани чрез foreign key; 

 периодично трябва да бъде правен анализ на заявките, включително чрез EXPLAIN 

(при SQL бази данни), и да бъдат предприети мерки за оптимизиране на бавните такива; 

 задължително трябва да се използват транзакции, като нивото на изолация трябва да 

бъде мотивирано в предадената документация; 

 при операции върху много записи (batch) следва да се избягват дълго продължаващи 

транзакции; 

 заявките трябва да бъдат ограничени в броя записи, които връщат; 

 при използване на ORM или на друг слой на абстракция между приложението и 

базата данни, трябва да се минимизира броят на излишните заявки (т.нар. n+1 selects 

проблем); 

 при използване на нерелационна база данни трябва да се използват по-бързи и 

компактни протоколи за комуникация, ако такива са достъпни.“ 

1. Нямаме предпочитания. 

 

ВЪПРОС 3.: 

Конфигурация през уеб модул. При промяна на „MCC/MNC“ или някоя от другите 

настройки актуалните данни трябва да бъдат синхронизирани с мобилното приложение. Има 

ли изисквания, колко пъти, кога и как приложението ще синхронизира локалните настройки 

с централизираните? 

 

ОТГОВОР/РАЗЯСНЕНИЕ 3.: 

Съгласно техническото задание, участникът трябва да включи в предложението си 

описание на минимум следните бизнес процеси, описание на участниците и входно 

изходни данни за всеки от тях: 

 За мобилното приложение и уеб модула за управлението му: 

въвеждане и обновяване на атрибути (MCC/MNC) от списъка с държави от експерт 

на КРС; 

въвеждане и обновяване на списъка с операторите от експерт на КРС 

 

ВЪПРОС 4.: 

Мобилното приложение трябва предлага възможност и за работа офлайн.  

Функционалността на приложението офлайн ще е доста ограничена. В този случай ще 

може единствено да се борави с конфигурацията? 

ОТГОВОР/РАЗЯСНЕНИЕ 4.: 

В офлайн режим приложението следва да работи с тези негови функционалности, 

които, за да работят в пълен обем, не изискват винаги достъп до интернет/пренос на данни. 



 

ВЪПРОС 5.: 

Инсталиране на мобилно приложение 

5.1. Ще има ли ограничение за инсталиране само от български граждани? 

5.2. Ще се изисква ли някаква форма на регистрация – примерно вход с Фейсбук? 

 

ОТГОВОР/РАЗЯСНЕНИЕ 5.: 

В точка  7.1.8. от Техническото задание е разписано:  

5.1. Функционалности на профилите на потребителите - При разработка на 

функционалностите Изпълнителя следва да ограничи ползването на приложението само за 

български SIM карти. 

5.2. Не се изисква форма на допълнителна регистрация, тъй като приложението 

ще е достъпно за изтегляне от потребителите в онлайн платформите „Google play“ и „App 

Store“.  

 

ВЪПРОС 6.: 

Събиране на информация 

При регистриране на нежелан роуминг и записване на данните ще се запазва ли и лична 

информация като ИМЕЙ на устройството и/или евентуално данни за потребителя? 

ОТГОВОР/РАЗЯСНЕНИЕ 6.: 

Приложението няма да събира посочените във въпроса данни. Съгласно  REQ.15. от 

ТЗ, за Служителите на КРС следва да се предостави възможност за генериране на справочна 

информация във връзка с ползването на приложението, а именно:  

Статистика за: географското местоположение, където са регистрирани 

нотификационни съобщения от приложението, и брой на блокирани достъпи до роуминг 

услуги чрез приложението – и за двете статистики разпределение по доставчици на услуги. 

Други данни, извън посочените в REQ.15. от ТЗ няма да се събират. 

 

ВЪПРОС 7.: 

Модул управление на приложението и Модул справочна и статистическа информация 

за служителите на КРС. 

Тези два модула биха могли да бъдат обединени като в зависимост от правата на 

достъп, т.нар. роли, съответния потребител ще може да конфигурира приложението и/или 

да изтегля статистическа информация.  

ОТГОВОР/РАЗЯСНЕНИЕ 7.: 

Техническото решение на Изпълнителя, следва да постигне изискванията на 

Възложителя поставени в документацията.  

ВЪПРОС 8.: 

Не се допуска използването на Self-Signed сертификати за публични услуги 

Кой ще осигури сертификат и домейн? 



ОТГОВОР/РАЗЯСНЕНИЕ 8.: 

Сертификатът и поддомейнът  ще бъдат осигурени от Възложителя. 

 

 

 

ВЪПРОС 9. : 

Публичната част на Системата трябва да бъде разработена и да включва набори с 

текстове на минимум два официални езика в ЕС, а именно български и английски език.  

Кой ще се грижи за преводите? 

 

ОТГОВОР/РАЗЯСНЕНИЕ 9. : 

Съгласно ТЗ, „Публичната част на Системата разработена от Изпълнителя следва да  

включва набори с текстове на минимум два официални езика в ЕС, а именно български и 

английски език. “. 

 
 


