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Етап 4 от дейността: Внедряване на разработката 

 

По време на етапа беше извършена доставка, внедряване и привеждане в работно 

състояние на доставките, завършени бяха инсталирането, конфигурирането и настройката 

на програмните компоненти на системата в условията на експлоатационната среда на КРС, 

както следва: 

- ИС „Лизенциране и регистри“; 

- RegiX клиент за връзка със средата за междурегистров обмен на електронното 

управление; 

- Портал за електронните административни услуги (ЕАУ) на КРС с новите форми на 

заявления и новите електронни услуги; 

- Модул Жалби през портала за ЕАУ и връзката с еАвтентикация и еПлащане чрез уеб 

услуги за връзка с деловодната система. 

 

Постигнатите резултати са: 

 Приемо-предавателен протокол, удостоверяващ предаването на изходния код на 

разработката; 

 Протокол за съвместни тестове с възложителя; 

 Инструкции за инсталация и актуализирана системна документация във връзка с 

извършените в ИСЛР промени във връзка с ЕАУ и регистрите. 

Резултатите от Етап 4 бяха приети на 09.12.2021 г. 
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Етап 5 от дейността: Обучение 

 

По време на етапа екипът на изпълнителя подготви материали и извърши обучение 

на потребителите, както следва: 

- ИС „Лизенциране и регистри“ – промени свързани с новите форми на заявления и 

новите електронни услуги; 

- Модул „Жалби“. 

 

Обучението беше проведено онлайн в средата КРС на 06.12.2021 г. и бяха обучени 

следните групи служители: 

- служители на КРС – администратори и потребители, във връзка с пренасочените към 

ЕПДЕАУ електронни административни услуги на КРС, развитите и присъединени 

към RegiX регистри, новия модул Жалби; 

- експерти от специализираните дирекции на КРС, съобразно правата им за обработка, 

даване на становище и генериране на справки по жалби. 

Етап 5 беше приет на 13.12.2021 г., с което беше приета и работата по Договор № 03-

08-60/15.10.2020 г. 
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