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„Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите 

по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, 

Договор № BG05SFOP001-1.010-0001-С01/08.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд 
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По време на Етап 1 беше извършен анализ на данните и изискванията, в резултат на 

което бяха изяснени и описани: 

- данните и изискванията към приложението от страна на всички целеви групи и 

детайлни бизнес процеси и входно изходни данни за всяка от тях; 

- данните и изискванията към интерфейса на приложението в зависимост от типовете 

потребители – данни, функционалности и валидации, интерфейс и предложение за 

оптимална унифицирана форма (шаблон) за въвеждане на данните от операторите; 

- разписани потребителски случаи за функционалностите на системата, при отчитане 

на изискването за оптимизиран потребителският път от влизане на сайта до ползване 

и получаване на резултат от услугата; 

- описание на характеристиките на офертата и нейното значение и влияние върху 

инструмента за изчисление; 

- функционални и нефункционални изисквания към системата и нейните модули; 

- справки, графики и статистическа информация; 

- данните и изискванията относно достъпа до системата, потребителските интерфейси 

в зависимост от потребителя на системата; 

- изисквания към базата данни; 

- уточнение на функционалностите и процесите, които да се включат в пилотната фаза 

на проекта. 

Резултатите от изпълнението на Етап 1 – Доклад от анализ на данните и 

изискванията, Междинен доклад и Сравнителен анализ на инструменти на други европейски 

регулатори бяха приети на 08.12.2020 г. 

На 4.12.2020 г. започна Етап 2 от проекта, който е „Изготвяне на системен проект и 

прототип“. По време на този етап бяха извършени следните действия: 

- изготвяне на детайлна концепция на инструмента за сравнение на тарифи на ЕСУ за 

ползването му на базата на техническото задание, дефинираща основните модули и 

компоненти на системата, видове потребители, категории услуги и представени 

оптимални унифицирани форми по всяка една от тях; 

- детайлизирани изисквания към справките и статистиките; 

- изготвена спецификация на номенклатурите, включително уточнени възможни 

статуси на всяка една оферта, роли и права, технологии на свързване и др.; 

- архитектура и мониторинг на системата и план за техническа реализация на 

разработката, както и детайлно описание на механизмите и технологиите, който ще 

бъдат използвани; 

- детайлни изисквания и описание на бизнес процеси и потребителски случаи, които 

трябва да се реализират в системата, в т.ч. и бизнес процесите по въвеждане на данни 

от операторите/доставчиците на ЕСУ, крайните потребители и служителите на КРС; 

- дефинирани функционалности на база на направения анализ на изискванията към 

инструмента за сравнение на тарифи, свързани с Общия регламент за защита на 

личните данни и ЗЗЛД; 

Резултатите от Етап 2 – Системен проект и Междинен доклад, бяха приети на 

21.01.2021 г. 
 

 


