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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 

 

 
Етап 3 от дейността: „Разработване на софтуерно решение“ 

 

По време на етапа бяха изпълнени следните задачи: 

 реализиран дизайн на мобилното приложение и създаване на подходяща икона; 

  доработени интерфейс елементи на мобилното приложение, потребителски екрани, 

менюта, полета, навигационни елементи, слайдери, икона; 

 разработена нотификация за насочване на потребителя към предприемане на 

действия за ограничаване на несъзнателен роуминг; 

 разработен уеб модул за управление (панел); 

 разработен уеб модул за статистическа и справочна информация за целите на КРС, 

вкл. база данни; 

 разработена интерактивна карта с районите на несъзнателен роуминг, която ще бъде 

достъпна на поддомейн, към домейна на КРС; 

 разработени допълнителни функционалности: достъп до потребителския профил на 

краен потребител – ползвател на мобилна услуга, с негов съществуващ профил в социалната 

мрежа Facebook/ достъп до потребителския профил на краен потребител – ползвател на 

мобилна услуга, с негов съществуващ профил в социалната мрежа Google/ Функционалност 

за предупреждение на потребителя при навлизане в зона с висок риск от несъзнателен 

роуминг – създадена възможност за произволно начертаване на полигони на картата, и 

изпращане на нотификация до краен потребител при навлизане в полигон; 

 създадени тестови сценарии за тестове по време на разработка (в среда на 

разработчик); 

 проведени вътрешни тестове (в среда на разработчик); 

 уточнени участници, точните дати, продължителност и данни, които ще се следят по 

време на приемателните тестове, включително на пилотното внедряване; 

 изготвен план за тестване, тестов модел и детайлни тестови сценарии за провеждане 

на приемателните тестове за етап 4 на проекта. 

Резултатите от Етап 3 – Разработване на софтуерно решение и Междинен доклад бяха 

приети на 28.04.2021 г. 


