Етап 4 от дейността: „Тестване“
По време на етапа бяха проведени тестове на системата по изготвени тестови
сценарии в среда на Изпълнителя, съвместни приемателни тестове между Възложителя и
Изпълнителя и бяха предадени на Възложителя ръководства за крайния потребител.
Съвместните приемателни тестове на Модул „Управление“, на Модул
„Статистическа и справочна информация“ и на Публичния портал на системата, ведно с
Модул „Интерактивна географска карта“, се проведоха в периода 25 май – 14 юни 2021 г.
Съвместните приемателни тестове на Мобилното приложение в погранични райони
бяха извършени на 31.05.2021 г. (на сръбската граница), 01.06.2021 г. (на турската граница),
14.06.2021 г., 01.07.2021 г., 07.07.2021 г., 14.07.2021 г. и 19.07.2021 г. (на сръбската граница).
Проведе се пилотно тестване от граждани в периода 14 - 26 юни 2021 г.
Постигнатите резултати по време на Етап 4 са:
 Тествана система в среда на Изпълнителя;
 Изготвени и предадени на Възложителя ръководства за крайния потребител;
 Публикувано мобилно приложение на мобилните магазини GooglePlay /AppStore
 Тествана система от Възложителя и Изпълнителя;
 Актуализирани тестови сценарии;
 Пилотно тестване от граждани, като част от пилотното внедряване.
Резултатите от Етап 4 „Тестване“ и Междинен доклад бяха приети на 21.07.2021 г.
Етап 5 от дейността: „Внедряване“
По време на етапа системите бяха пилотно внедрени в среда на Възложителя с цел
изпълнение на съвместни приемателни тестове и пилотно тестване от граждани.
Същинското внедряване стартира след изпълнение и приемане на всички
приемателни тестове и пилотното тестване от граждани и изчистване на всички тестови
данни натрупани по време на тестването на системата.
Беше регистриран поддомейн: roaming.crc.bg на страницата на КРС и публикувано
мобилното приложение Roaming Protect BG в мобилните магазини на следните адреси:

https://play.google.com/store/apps/details?id=bg.crc.roamingapp - за ползватели
на устройства с Android;

https://apps.apple.com/bg/app/roaming-protect-bg/id1571033575 - за ползватели
на устройства с iOS.
Постигнатите резултати по време на Етап 5 са:
 Пилотно внедрена система в среда на Възложителя;
 Предадена система на Възложителя – за тестване;
 Публикувана покана и анкета за пилотно тестване от граждани;
 Публикувано мобилно приложение на мобилните магазини GooglePlay
/AppStore;
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 Внедрена система в информационна и комуникационна среда на КРС;
 Актуализирани ръководства за потребителя;
 Ръководство за администриране на системата за администратора на
системата;
 Предаден изходен код и база данни.
Резултатите от Етап 5 „Внедряване“ и Междинен доклад бяха приети на
21.07.2021 г.
Етап 6 от дейността: „Обучение и трансфер на знания“
По време на етапа бяха предадени на Възложителя актуализирани Ръководства за
потребителя на системите Android и iOS, Ръководство за администриране на системата и
видеоматериали за самообучение.
Проведе се обучение в периода 20 - 21 юли 2021 г. на 15 служители на КРС (12
специализирани потребители и 3 администратори) за работа със системата.
Осъществи се текущо консултиране на потребителите на място.
Постигнатите резултати по време на Етап 6 са:
 Предоставени обучителни материали;
 Обучени 15 служители на КРС (трима администратори и дванадесет експерти
от специализираните звена) за работа с модулите на системата.
Резултатите от Етап 6 – „Обучение и трансфер на знания“ и Междинен доклад, бяха
приети на 29.07.2021 г.
Окончателният доклад от изпълнението на договора беше приет на 29.07.2021 г.

www.eufunds.bg
„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

