
 

Приложение № 2 

План-график за изпълнение на поръчката 

За начална дата на изпълнение на поръчката е приета датата на подписване на договора - 29 

септември 2015г. Срокът за изпълнение на поръчката е 6 (шест) месеца, но не по-късно от 

15.03.2016г.  

Обвързаността и последователността на изпълнение на дейностите е представена във 

Времевия график на проекта, който е даден по-долу. 

Очакваните междинни и крайни резултати (milestones) са представени в Диаграмата на Гант 

на времевия график на проекта, която е дадена по-долу. 

1. Фази/етапи на изпълнението на поръчката 

Фазите и етапите на изпълнение  на поръчката са следните:  

Фаза 1: Дейност 1: Разработване на механизъм за функциониране на модел на 

имунизационен регистър (ИР) като уеб-базирана информационна система 

Етап 1: Планиране на проекта 

Включва слените задачи: 

 Разработване на План на проекта и представяне на Възложителя за одобряване. 

Етап 2: Детайлно проектиране 

Включва слените задачи: 

 Проектиране на Регистър на имунизациите (имунизационен регистър) на населението 

(достъпен за медицински специалисти и общество); 

 Проектиране на Регистър на ваксините (достъпен само за медицински специалисти); 

 Проектиране на Отчети, справки, таблици (достъпни само за медицински специалисти) 

и  взаимовръзките между между регистрите.. 

 Разработване на Технически Доклад „Механизъм за функциониране на Национален 

имунизационен регистър като уеб-базирана информационна система” включващ 

UML диаграми на основните работни процеси“ и  представяне на Възложителя за 

одобряване. 

 Разработване на междинен доклад и представяне на Възложителя за одобряване. 

Фаза 2: Дейност 2: Разработване на концепция за създаване на уеб-базирания модел 

на ИР, която реализира елементите на разработения механизъм за функционирането му 

и специфициране на всеки от процесите чрез UML диаграми 

Включва слените задачи: 

 Разработване на концепция за създаване на уеб-базирания модел на ИР; 
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 Специфициране на всеки от процесите от основната функционалност на уеб-базирания 

модел на ИР чрез UML диаграми; 

 Разработване на Технически доклад „Концепция за създаване на уеб-базирания модел 

на ИР ” включващ UML диаграми на основните работни процеси и представяне на 

Възложителя за одобряване. 

 Разработване на междинен доклад и представяне на Възложителя за одобряване. 

Фаза 3: Дейност 3: Разработване на модел на уеб-базиран ИР 

Етап 1: Софтуерна разработка 

Включва слените задачи: 

 Софтуерна разработка на новите функционалности на ИР, в съответствие с Техническия 

доклад „Концепция за създаване на уеб-базирания модел на ИР ” 

Етап 2: Тестване 

Включва слените задачи: 

 Извършване на вътрешни тестове на разработената система на ИР в тестова среда при 

Изпълнителя; 

 Подготовка за въвеждане на началната информация; 

 Разработване на междинен доклад (Технически доклад за Дейност 3) и представяне на 

Възложителя за одобряване; 

Фаза 4: Дейност 4: Инсталация и внедряване на модел на уеб-базиран ИР върху 

продуктов сървър, осигурен от Възложителя 

Включва слените задачи: 

 Разработване на подробен план - график за инсталация, внедряване и качване на 

началната информация и представяне на Възложителя за одобряване; 

 Инсталиране и настройка на системния софтуер и разработените програмни  средства 

(модел на уеб-базиран ИР) върху продуктов сървър, осигурен от Възложителя; 

 Осъществяване на миграция на съществуващата информация в новата среда; 

 Закупуване и внедряване на SSL сертификат за сигурен обмен на данни с ИР. 

 Разработване на междинен доклад (Технически доклад за Дейност 4) и представяне на 

Възложителя за одобряване, със следните приложения: 

 Версия на продукта на CD/DVD/Flash-memory носител в инсталационна фаза, както 

и напълно документиран и актуален сорс-код. Представените документация и сорс-

код ще позволяват по-нататъшно развитие и усъвършенстване на продукта с или без 

участие на Изпълнителя. 

 Стандартен обслужващ софтуер или инструкции за инсталирането му от публично 



 
 

3 
 

достъпни източници, ако е необходим за нормалната работа на системата. 

Фаза 5: Дейност 5: Провеждане на пълни тестове на новата функционалност 

съобразно създадените UML спецификации и пилотно тестване на модела 

Включва слените задачи: 

 Разработване на подробен план – график за провеждане на тестовете и представяне на 

Възложителя за одобряване; 

 Организиране от Изпълнителя със съдействието на Възложителя дейностите по 

създаване на служебни потребители от всички потребителски роли, тестване на 

нормалната работа на системата, отстраняване на проблемите, провеждане на тестове за 

производителност (съобразно създадените UML спецификации и пилотно тестване на 

модела); 

 Организиране от Изпълнителя със съдействието на Възложителя на въвеждане на 

начално съдържание; 

 Приемане на работата на Изпълнителя от Възложителя и подписване на двустранни 

констативни протоколи от оторизирани лица от двете страни – приемателна комисия за 

разработена и внедрена в реална експлоатация Действаща функционалност на уеб-

базирания модел на ИР съгласно одобрените спецификации; 

 Разработване на междинен доклад за изпълнението на Дейност 5 и представяне на 

Възложителя за одобряване; 

Фаза 6: Дейност 6: Разработване на потребителска и техническа документация и 

обучение на служители на Възложителя 

Включва слените задачи, които ще бъдат изпълнени от Изпълнителя: 

 Изготвяне на  текст на помощен материал „Наръчник на потребителите на модел на уеб-

базиран ИР”, в който да представи основните работни процеси за всяка от основните 

потребителски роли (МЗ, НЦЗПБ, РЗИ, ОПЛ и др.) /наръчник в електронен вариант и на 

хартия (1 брой)/ 

 Интегриране  в електронен вариант на наръчника на потребителите като функционалност 

Помощ в уеб-базирания модел на ИР. 

 Изготвяне и предаване на Възложителя на следната документация след обученията за 

работа по администриране и работа с модела на ИР (в електронен вариант и на хартия 

(по 1 брой от четирите ръководства)): 

o Ръководство на администратора на модела на ИР; 

o Техническа и експлоатационна документация на уеб-базирания модел на ИР, която 

включва като минимум: 

- Документация на архитектурата; 
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- Техническа документация – на кода, алгоритмизацията, интерфейсите и APIs; 

- Пълно описание на базата данни, нейните обекти и взаимовръзките между тях; 

- Конфигурационни файлове на базата от данни; 

o Ръководство за инсталиране и конфигуриране; 

o Ръководство за поддръжка и администриране, вкл. на процедурите за архивиране и 

възстановяване от архив. 

 Организиране и провеждане на обучение за посочени от Възложителя представители на 

основните потребителски роли, които ще работят с платформата в пилотната фаза: 2 

ОПЛ и 2 епидемиолози от РЗИ, 4 национални експерти от НЦЗПБ и 3 национални 

експерти от МЗ. 

 Организиране и провеждане на обучение за служители от администрацията на 

Възложителя, които ще администрират уеб-базирания модел на ИР. 

 Разработване на Проект на окончателен доклад и представяне на Възложителя за 

одобряване 5 дни преди завършване на изпълнението на дейностите по договора. 

Фаза 7: Дейност 7: Техническа поддръжка 

 Разработване от Изпълнителя на процедура за техническо обслужване и представяне на 

Възложителя за одобряване. 

 Изпълнение на дейностите по техническата поддръжка на системата за период от 5 

години. 

 Разработване на ежегоден технически доклад за поддръжката и представяне на 

Възложителя за одобряване. 

 

Използвани съкращения: 

РЕ - Ръководител на екипа 

ЕМРПАД - Ключов експерт 1, експерт Моделиране на работни процеси и анализ на данни 

ЕБД- Ключов експерт 2, експерт ИТ – бази данни. 

СП - Ключов експерт 3: старши  програмист 

ЕП - Ключов експерт 4, експерт Право 
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2. Времеви график на проекта 

Таблица с времеви график на проекта 

№ 

по 

ред 

Описание на видовете 

дейности 

Форма на отчитане на резултатите Срок за изпълнение 

(седмици/календарни 

дни) 

Продължи

-телност 

(работни 

дни) 

Отговарящ/ 

Изпълнители  

1. Фаза 1: Дейност 1: 

Разработване на 

механизъм за 

функциониране на 

модел на 

имунизационен 

регистър (ИР) като уеб-

базирана 

информационна 

система 

План на проекта 

Междинен доклад 

Технически Доклад „Механизъм за 

функциониране на Национален 

имунизационен регистър като уеб-

базирана информационна система” 

включващ UML диаграми на основните 

работни процеси“ 

21 кал. дни от 

сключване на договора 

(до 19.10.2015 г.) 

15 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕП 

 

1.1 Етап 1: Планиране на 

проекта 

План на проекта 14 кал. дни от 

сключване на договора 

(до 12.10.2015 г.) 

10 РЕ 

1.1.1 Разработване на План на 

проекта и представяне на 

Възложителя за 

одобряване 

План на проекта 14 кал. дни от 

сключване на договора 

(до 12.10.2015 г.) 

10 РЕ 

1.2 Етап 2: Детайлно 

проектиране 

Технически Доклад „Механизъм за 

функциониране на Национален 

имунизационен регистър като уеб-

базирана информационна система” 

включващ UML диаграми на основните 

работни процеси“ 

21 кал. дни от 

сключване на договора 

(до 19.10.2015 г.) 

15 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕП 

 

1.2.1 Проектиране на 

Регистър на 

Част от Техническия доклад 14 кал. дни от 

сключване на договора 

10 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕП 
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№ 

по 

ред 

Описание на видовете 

дейности 

Форма на отчитане на резултатите Срок за изпълнение 

(седмици/календарни 

дни) 

Продължи

-телност 

(работни 

дни) 

Отговарящ/ 

Изпълнители  

имунизациите 
(имунизационен 

регистър) на населението 

(достъпен за медицински 

специалисти и общество) 

(до 12.10.2015 г.) 

1.2.2 Проектиране на 

Регистър на ваксините 
(достъпен само за 

медицински 

специалисти) 

Част от Техническия доклад 14 кал. дни от 

сключване на договора 

(до 12.10.2015 г.) 

10 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕП 

1.2.3 Проектиране на Отчети, 

справки, таблици 
(достъпни само за 

медицински 

специалисти) и  

взаимовръзките между 

между регистрите 

Част от Техническия доклад 14 кал. дни от 

сключване на договора 

(до 12.10.2015 г.) 

10 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕП 

1.2.4 Разработване на 

Технически Доклад 

„Механизъм за 

функциониране на 

Национален 

имунизационен 

регистър като уеб-

базирана 

информационна 

система” включващ 

UML диаграми на 

основните работни 

Технически Доклад „Механизъм за 

функциониране на Национален 

имунизационен регистър като уеб-

базирана информационна система” 

21 кал. дни от 

сключване на договора 

(до 19.10.2015 г.) 

5 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕП 
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№ 

по 

ред 

Описание на видовете 

дейности 

Форма на отчитане на резултатите Срок за изпълнение 

(седмици/календарни 

дни) 

Продължи

-телност 

(работни 

дни) 

Отговарящ/ 

Изпълнители  

процеси“ и  представяне 

на Възложителя за 

одобряване 

1.2.5 Разработване на 

междинен доклад и 

представяне на 

Възложителя за 

одобряване 

Междинен доклад 21 кал. дни от 

сключване на договора 

(до 19.10.2015 г.) 

5 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕП 

      

2 Фаза 2: Дейност 2: 

Разработване на 

концепция за създаване 

на уеб-базирания модел 

на ИР, която реализира 

елементите на 

разработения 

механизъм за 

функционирането му и 

специфициране на 

всеки от процесите чрез 

UML диаграми 

Технически доклад „Концепция за 

създаване на уеб-базирания модел на 

ИР ” 

Междинен доклад 

38 кал. дни от 

сключване на договора 

(05.11.2015 г.) 

13 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕБД, СП, ЕП 

 

2.1 Разработване на 

концепция за създаване 

на уеб-базирания модел 

на ИР 

Част от Технически доклад - концепция 

за създаване на уеб-базирания модел на 

ИР 

22 кал. дни от 

сключване на договора 

(до 20.10.2015 г.) 

3 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕБД, СП, ЕП 
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№ 

по 

ред 

Описание на видовете 

дейности 

Форма на отчитане на резултатите Срок за изпълнение 

(седмици/календарни 

дни) 

Продължи

-телност 

(работни 

дни) 

Отговарящ/ 

Изпълнители  

2.2 Специфициране на всеки 

от процесите от 

основната 

функционалност на уеб-

базирания модел на ИР 

чрез UML диаграми 

Част от Технически доклад 

Техническа документация за 

администриране и използване на 

софтуера: 

 

 

25 кал. дни от 

сключване на договора 

(до 23.10.2015 г.) 

5 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕБД, СП 

 

2.3 Разработване на 

Технически доклад 

„Концепция за 

създаване на уеб-

базирания модел на 

ИР ” включващ UML 

диаграми на основните 

работни процеси и 

представяне на 

Възложителя за 

одобряване 

Технически доклад „Концепция за 

създаване на уеб-базирания модел на 

ИР ”  

32 кал. дни от 

сключване на договора 

(30.10.2015 г.) 

5 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕБД, СП 

 

2.4 Разработване на 

междинен доклад и 

представяне на 

Възложителя за 

одобряване 

Междинен доклад 32 кал. дни от 

сключване на договора 

(30.10.2015 г.) 

5 РЕ/ ЕМРПАД 

 

2.5  Представяне на 

Възложителя за 

одобряване 

Междинен доклад 37 кал. дни от 

сключване на договора 

(05.11.2015 г.) 

0 РЕ/ ЕМРПАД 

 

3 Фаза 3: Дейност 3: 

Разработване на модел 

Разработени и тествани нови 

функционалности на ИР, в съответствие 

141 кал. дни от 

сключване на договора 

69 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕБД, СП, ЕП 
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№ 

по 

ред 

Описание на видовете 

дейности 

Форма на отчитане на резултатите Срок за изпълнение 

(седмици/календарни 

дни) 

Продължи

-телност 

(работни 

дни) 

Отговарящ/ 

Изпълнители  

на уеб-базиран ИР с Техническия доклад „Концепция за 

създаване на уеб-базирания модел на 

ИР 

Подготвена за въвеждане начална 

информация 

Междинен доклад (Технически доклад 

за Дейност 3) 

(16.02.2016 г.)  

3.1 Етап 1: Софтуерна 

разработка 

Разработени и тествани нови 

функционалности на ИР, в съответствие 

с Техническия доклад „Концепция за 

създаване на уеб-базирания модел на 

ИР 

Подготвена за въвеждане начална 

информация 

Междинен доклад (Технически доклад 

за Дейност 3) 

127 кал. дни от 

сключване на договора 

(02.02.2016 г.) 

59 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕБД, СП 

 

3.1.1 Софтуерна разработка на 

новите функционалности 

на ИР, в съответствие с 

Техническия доклад 

„Концепция за създаване 

на уеб-базирания модел 

на ИР ” 

Разработени нови функционалности на 

ИР, в съответствие с Техническия 

доклад „Концепция за създаване на уеб-

базирания модел на ИР 

127 кал. дни от 

сключване на договора 

(02.02.2016 г.) 

59 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕБД, СП 

 

3.2 Етап 2: Тестване Вътрешни тестове на разработената 

система на ИР в тестова среда при 

Изпълнителя 

141 кал. дни от 

сключване на договора 

(16.02.2016 г.) 

10 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕБД, СП, ЕП 
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№ 

по 

ред 

Описание на видовете 

дейности 

Форма на отчитане на резултатите Срок за изпълнение 

(седмици/календарни 

дни) 

Продължи

-телност 

(работни 

дни) 

Отговарящ/ 

Изпълнители  

Подготвена за въвеждане начална 

информация 

Междинен доклад (Технически доклад 

за Дейност 3) 

3.2.1 Извършване на вътрешни 

тестове на разработената 

система на ИР в тестова 

среда при Изпълнителя 

Вътрешни тестове на разработената 

система на ИР в тестова среда при 

Изпълнителя 

141 кал. дни от 

сключване на договора 

(16.02.2016 г.) 

10 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕБД, СП, ЕП 

 

3.2.2 Подготовка за въвеждане 

на началната 

информация 

Подготвена за въвеждане начална 

информация 

141 кал. дни от 

сключване на договора 

(16.02.2016 г.) 

5 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕБД, ЕП 

 

3.3 Разработване на 

междинен доклад 

(Технически доклад за 

Дейност 3) и представяне 

на Възложителя за 

одобряване 

Междинен доклад (Технически доклад 

за Дейност 3) 

141 кал. дни от 

сключване на договора 

(16.02.2016 г.) 

2 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕП 

 

3.4 Представяне на 

Възложителя за 

одобряване 

Междинен доклад 141 кал. дни от 

сключване на договора 

(16.02.2016 г.) 

0 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕП 

4 Фаза 4: Дейност 4: 

Инсталация и 

внедряване на модел на 

уеб-базиран ИР върху 

продуктов сървър, 

осигурен от 

Възложителя 

План - график за инсталация, 

внедряване и качване на началната 

информация 

Инсталиран и настроен системен 

софтуер и разработените програмни  

средства (модел на уеб-базиран ИР) 

върху продуктов сървър, осигурен от 

155 кал. дни от 

сключване на договора 

(01.03.2016 г.) 

10 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕБД, СП, ЕП 
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№ 

по 

ред 

Описание на видовете 

дейности 

Форма на отчитане на резултатите Срок за изпълнение 

(седмици/календарни 

дни) 

Продължи

-телност 

(работни 

дни) 

Отговарящ/ 

Изпълнители  

Възложителя 

Мигрирана съществуваща информация 

в новата среда 

Закупен и внедрен SSL сертификат 

Междинен доклад (Технически доклад 

за Дейност 4) 

4.1 Разработване на 

подробен план - график 

за инсталация, 

внедряване и качване на 

началната информация и 

представяне на 

Възложителя за 

одобряване 

План - график за инсталация, 

внедряване и качване на началната 

информация 

143 кал. дни от 

сключване на договора 

(18.02.2016 г.) 

2 РЕ/ ЕМРПАД,  

ЕП 

 

4.2 Инсталиране и настройка 

на системния софтуер и 

разработените програмни  

средства (модел на уеб-

базиран ИР) върху 

продуктов сървър, 

осигурен от Възложителя 

Инсталиран и настроен системен 

софтуер и разработените програмни  

средства (модел на уеб-базиран ИР) 

върху продуктов сървър, осигурен от 

Възложителя 

154 кал. дни от 

сключване на договора 

(29.02.2016 г.) 

11 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕБД, СП 

4.3 Осъществяване на 

миграция на 

съществуващата 

информация в новата 

среда 

Мигрирана съществуваща информация 

в новата среда 

155 кал. дни от 

сключване на договора 

(01.03.2016 г.) 

1 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕБД, СП 

4.4 Закупуване и внедряване Закупен и внедрен SSL сертификат 155 кал. дни от 10 РЕ/ ЕМРПАД, 
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№ 

по 

ред 

Описание на видовете 

дейности 

Форма на отчитане на резултатите Срок за изпълнение 

(седмици/календарни 

дни) 

Продължи

-телност 

(работни 

дни) 

Отговарящ/ 

Изпълнители  

на SSL сертификат за 

сигурен обмен на данни с 

ИР 

сключване на договора 

(01.03.2016 г.) 

СП 

4.5 Разработване на 

междинен доклад 

(Технически доклад за 

Дейност 4) и представяне 

на Възложителя за 

одобряване, със следните 

приложения: 

 Версия на продукта 

на CD/DVD/Flash-

memory носител в 

инсталационна фаза, 

както и напълно 

документиран и 

актуален сорс-код. 

Представените 

документация и сорс-

код ще позволяват 

по-нататъшно 

развитие и 

усъвършенстване на 

продукта с или без 

участие на 

Изпълнителя. 

 Стандартен 

обслужващ софтуер 

или инструкции за 

Междинен доклад (Технически доклад 

за Дейност 4) 

155 кал. дни от 

сключване на договора 

(01.03.2016 г.) 

2 РЕ 
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№ 

по 

ред 

Описание на видовете 

дейности 

Форма на отчитане на резултатите Срок за изпълнение 

(седмици/календарни 

дни) 

Продължи

-телност 

(работни 

дни) 

Отговарящ/ 

Изпълнители  

инсталирането му от 

публично достъпни 

източници, ако е 

необходим за 

нормалната работа на 

системата. 

4.6 Представяне на доклада 

за одобряване 

Междинен доклад 155 кал. дни от 

сключване на договора 

(01.03.2016 г.) 

0 РЕ 

5 Фаза 5: Дейност 5: 

Провеждане на пълни 

тестове на новата 

функционалност 

съобразно създадените 

UML спецификации и 

пилотно тестване на 

модела 

План – график за провеждане на 

тестовете 

Създадени служебни потребители от 

всички потребителски роли, тествана за 

нормална работа на системата, 

отстранени проблеми, проведени 

тестове за производителност 

Въведено начално съдържание 

Подписани двустранни констативни 

протоколи от оторизирани лица от 

двете страни – приемателна комисия за 

разработена и внедрена в реална 

експлоатация Действаща 

функционалност на уеб-базирания 

модел на ИР съгласно одобрените 

спецификации 

Действаща функционалност на уеб-

базирания модел на ИР съгласно 

162 кал. дни от 

сключване на договора 

(08.03.2016 г.) 

5 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕБД, СП, ЕП 
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№ 

по 

ред 

Описание на видовете 

дейности 

Форма на отчитане на резултатите Срок за изпълнение 

(седмици/календарни 

дни) 

Продължи

-телност 

(работни 

дни) 

Отговарящ/ 

Изпълнители  

одобрените спецификации 

Междинен доклад за изпълнението на 

Дейност 5 

5.1 Разработване на 

подробен план – график 

за провеждане на 

тестовете и представяне 

на Възложителя за 

одобряване 

План – график за провеждане на 

тестовете 

157 кал. дни от 

сключване на договора 

(03.03.2016 г.) 

2 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕП 

5.2 Организиране от 

Изпълнителя със 

съдействието на 

Възложителя дейностите 

по създаване на 

служебни потребители от 

всички потребителски 

роли, тестване на 

нормалната работа на 

системата, отстраняване 

на проблемите, 

провеждане на тестове за 

производителност 

(съобразно създадените 

UML спецификации и 

пилотно тестване на 

модела); 

Създадени служебни потребители от 

всички потребителски роли, тествана за 

нормална работа на системата, 

отстранени проблеми, проведени 

тестове за производителност 

161 кал. дни от 

сключване на договора 

(07.03.2016 г.) 

2 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕБД, СП, 

Представите-

ли на  

Възложителя 

5.3 Организиране от 

Изпълнителя със 

съдействието на 

Въведено начално съдържание 158 кал. дни от 

сключване на договора 

1 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕБД, СП, 

представите-
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№ 

по 

ред 

Описание на видовете 

дейности 

Форма на отчитане на резултатите Срок за изпълнение 

(седмици/календарни 

дни) 

Продължи

-телност 

(работни 

дни) 

Отговарящ/ 

Изпълнители  

Възложителя на 

въвеждане на начално 

съдържание 

(04.03.2016 г.) ли на  

Възложителя 

5.4 Приемане на работата на 

Изпълнителя от 

Възложителя и 

подписване на 

двустранни констативни 

протоколи от 

оторизирани лица от 

двете страни – 

приемателна комисия 

Подписани двустранни констативни 

протоколи от оторизирани лица от 

двете страни – приемателна комисия за 

разработена и внедрена в реална 

експлоатация Действаща 

функционалност на уеб-базирания 

модел на ИР съгласно одобрените 

спецификации 

162 кал. дни от 

сключване на договора 

(08.03.2016 г.) 

1 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕП и 

представите-

ли на  

Възложителя 

 

5.5 Разработване на 

междинен доклад за 

изпълнението на 

Дейност 5 и представяне 

на Възложителя за 

одобряване 

Междинен доклад за изпълнението на 

Дейност 5 

162 кал. дни от 

сключване на договора 

(08.03.2016 г.) 

2 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕП  

5.6 Представяне на доклада 

за одобряване 

Междинен доклад 162 кал. дни от 

сключване на договора 

(08.03.2016 г.) 

0 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕП 

6 Фаза 6: Дейност 6: 

Разработване на 

потребителска и 

техническа 

документация и 

обучение на служители 

на Възложителя 

Разработен „Наръчник на 

потребителите на модел на уеб-базиран 

ИР” 

Интегриран в уеб-базирания модел на 

ИР електронен вариант наръчника на 

потребителите като функционалност 

Помощ.  

169 кал. дни от 

сключване на договора 

(15.03.2016 г.) 

21 РЕ/ ЕМРПАД,  

ЕП 
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№ 

по 

ред 

Описание на видовете 

дейности 

Форма на отчитане на резултатите Срок за изпълнение 

(седмици/календарни 

дни) 

Продължи

-телност 

(работни 

дни) 

Отговарящ/ 

Изпълнители  

Обучени 11 потребители от 

администрации-бенефициенти и ОПЛ.  

Изготвена документация и ръководства 

в електронен вариант и на хартия (по 1 

брой от четирите ръководства). 

Протоколи за проведени обучения 

Проект  на Окончателен доклад 

Окончателен доклад 

6.1 Изготвяне на  текст на 

помощен материал 

„Наръчник на 

потребителите на модел 

на уеб-базиран ИР”, в 

който да представи 

основните работни 

процеси за всяка от 

основните 

потребителски роли (МЗ, 

НЦЗПБ, РЗИ, ОПЛ и др.) 

/наръчник в електронен 

вариант и на хартия (1 

брой) 

Разработен „Наръчник на 

потребителите на модел на уеб-базиран 

ИР” 

147 кал. дни от 

сключване на договора 

(22.02.2016 г.) 

5 РЕ/ ЕМРПАД,  

ЕП 

 

6.2 Интегриране  в 

електронен вариант на 

наръчника на 

потребителите като 

функционалност Помощ 

в уеб-базирания модел на 

Интегриран в уеб-базирания модел на 

ИР електронен вариант наръчника на 

потребителите като функционалност 

Помощ. 

154 кал. дни от 

сключване на договора 

(29.02.2016 г.) 

5 РЕ/ ЕМРПАД,  

ЕБД, СП 
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№ 

по 

ред 

Описание на видовете 

дейности 

Форма на отчитане на резултатите Срок за изпълнение 

(седмици/календарни 

дни) 

Продължи

-телност 

(работни 

дни) 

Отговарящ/ 

Изпълнители  

ИР 

6.3 Изготвяне и предаване 

(след обученията) на 

Възложителя на следната 

документация за работа 

по администриране и 

работа с модела на ИР (в 

електронен вариант и на 

хартия (по 1 брой от 

четирите ръководства)): 

Ръководство на 

администратора на 

модела на ИР; 

Техническа и 

експлоатационна 

документация на уеб-

базирания модел на ИР, 

която включва като 

минимум: 

Документация на 

архитектурата; 

Техническа 

документация – на кода, 

алгоритмизацията, 

интерфейсите и APIs; 

Пълно описание на 

базата данни, нейните 

обекти и взаимовръзките 

Изготвена документация и ръководства 

в електронен вариант и на хартия (по 1 

брой от четирите ръководства). 

161 кал. дни от 

сключване на договора 

(07.03.2016 г.) 

10 РЕ/ ЕМРПАД,  

ЕП 

 



 
 

18 
 

№ 

по 

ред 

Описание на видовете 

дейности 

Форма на отчитане на резултатите Срок за изпълнение 

(седмици/календарни 

дни) 

Продължи

-телност 

(работни 

дни) 

Отговарящ/ 

Изпълнители  

между тях; 

Конфигурационни 

файлове на базата от 

данни; 

Ръководство за 

инсталиране и 

конфигуриране; 

Ръководство за 

поддръжка и 

администриране, вкл. на 

процедурите за 

архивиране и 

възстановяване от архив. 

6.4 Организиране и 

провеждане на обучение 

за посочени от 

Възложителя 

представители на 

основните 

потребителски роли, 

които ще работят с 

платформата в пилотната 

фаза: 2 ОПЛ и 2 

епидемиолози от РЗИ, 4 

национални експерти от 

НЦЗПБ и 3 национални 

експерти от МЗ 

Проведено обучение за посочени от 

Възложителя представители на 

основните потребителски роли, които 

ще работят с платформата в пилотната 

фаза: 2 ОПЛ и 2 епидемиолози от РЗИ, 

4 национални експерти от НЦЗПБ и 3 

национални експерти от МЗ 

Протоколи за проведени обучения 

164 кал. дни от 

сключване на договора 

(10.03.2016 г.) 

3 РЕ/ ЕМРПАД,  

ЕП 

 

6.5 Организиране и Проведено обучение за служители от 169 кал. дни от 3 РЕ/ ЕМРПАД,  
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№ 

по 

ред 

Описание на видовете 

дейности 

Форма на отчитане на резултатите Срок за изпълнение 

(седмици/календарни 

дни) 

Продължи

-телност 

(работни 

дни) 

Отговарящ/ 

Изпълнители  

провеждане на обучение 

за служители от 

администрацията на 

Възложителя, които ще 

администрират уеб-

базирания модел на ИР 

администрацията на Възложителя, 

които ще администрират уеб-базирания 

модел на ИР 

Протокол за проведено обучение 

сключване на договора 

(15.03.2016 г.) 

ЕП 

 

6.6 Разработване на Проект 

на окончателен доклад и 

представяне на 

Възложителя за 

одобряване 5 дни преди 

завършване на 

изпълнението на 

дейностите по договора 

Проект  на Окончателен доклад 163 кал. дни от 

сключване на договора 

(09.03.2016 г.) 

3 РЕ 

6.7 Разработване на  

окончателен доклад и 

представяне на 

Възложителя за 

одобряване 

Окончателен доклад (същият ще бъде 

допълнен, актуализиран и представен и 

в края на фаза 7) 

169 кал. дни от 

сключване на договора 

(15.03.2016 г.) 

2 РЕ 

6.8 Представяне на 

Възложителя за 

одобряване 

Окончателен доклад 169 кал. дни от 

сключване на договора 

(15.03.2016 г.) 

0 РЕ 

7 Фаза 7: Дейност 7: 

Техническа поддръжка 

 

Процедура за техническо обслужване 

Дейности по техническата поддръжка 

на системата 

Ежегодни технически доклади за 

поддръжката 

1826 кал. дни от 

подписване на приемо-

предавателен протокол 

(16.03.2021 г.) 

1304 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕБД, СП, ЕП 

 



 
 

20 
 

№ 

по 

ред 

Описание на видовете 

дейности 

Форма на отчитане на резултатите Срок за изпълнение 

(седмици/календарни 

дни) 

Продължи

-телност 

(работни 

дни) 

Отговарящ/ 

Изпълнители  

7.1 Разработване от 

Изпълнителя на 

процедура за техническо 

обслужване и 

представяне на 

Възложителя за 

одобряване 

Процедура за техническо обслужване 

Дейности по техническата поддръжка 

на системата 

169 кал. дни от 

сключване на договора 

(15.03.2016 г.) 

2 РЕ 

7.2 Изпълнение на 

дейностите по 

техническата поддръжка 

на системата 

Дейности по техническата поддръжка 

на системата 

1826 кал. дни от 

подписване на приемо-

предавателен протокол 

(15.03.2021 г.) 

1304 РЕ/ ЕМРПАД, 

ЕБД, СП, ЕП 

 

7.3 Разработване на 

ежегоден технически 

доклад за поддръжката и 

представяне на 

Възложителя за 

одобряване 

Ежегодни технически доклади за 

поддръжката 

Ежегодно към 15 Март 

за 5 години 

10 РЕ 

 


