Приложение № 1.1 към Писмо-покана за представяне на индикативно ценово предложение

Име на дейност

Изготвяне на анализ и
концепция за установяване и
поддръжка на СОС чрез
създаване на система от
дефиниции на понятия, данни
и процеси. Изготвяне на
мотивирани предложения за
актуализиране на нормативната
уредба, уреждаща създаването
и поддръжката на Регистри за
оперативна съвместимост –
РОС (Регистър на регистрите,
Регистър на стандартите,
Регистър на информационните
обекти и Списък на
удостоверените системи), както
и правила и процедури по
вписване в регистрите, и за
контрол на съответствието с
изискванията за семантична и
оперативна съвместимост.

Номер
на
поддейн
ост

1

2

3

4

Дата: .........................

Име на поддейност

Описание

Изготвяне на анализ относно
съществуващата национална
Според чл.45 ал.2 от ЗЕУ Формализираните данни и формализираното описание на
система за СОС и разработките
електронните административни услуги се вписват в регистъра на информационните обекти,
по програмите ISA и ISA2 на ЕК,
съответно в административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията.
отнасящи се до СОС.
Поддържането на РИО, който е част от РОС е отговорност на ДАЕУ.
Чл. 48. (1) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 1.07.2016 г.) Председателят на Държавна
агенция "Електронно управление" води регистър на информационните обекти като единна
централизирана електронна база данни, управлявана от информационна система, съдържаща
Kонцепция за установяване на
описание на всички информационни обекти чрез определен технически стандарт.
национален модел на данни и
Според НОИИСРЕАУ Председателят на Държавна агенция "Електронно управление" води
процеси в администрациите и
регистър на регистрите (чл.2), Регистър на информационните обекти (чл.3), Регистър на
технология за поддръжката на
модела в Регистри за Оперативна стандартите (чл. 4). Основни изисквания относно регистърното производство са описани в
Наредбата.
Съвместимост.
Според Чл. 17. (1) Администрациите създават, обработват и предоставят данни в
съответствие с формализираните описания, вписани в регистъра на информационните обекти.
(2) Председателят на Държавна агенция "Електронно управление" може да издава
задължителни разпореждания към административните органи за промяна на
Изготвяне на мотивирани
информационните обекти по ал. 1.
предложения за актуализиране на (3) Формализираните описания на данните, които подлежат на задължително унифициране,
нормативната уредба, уреждаща са:
създаването, поддръжката и
1. имена;
използването на Регистри за
2. адрес;
оперативна съвместимост – РОС 3. единен граждански номер;
(Регистър на регистрите,
4. личен номер на чужденец;
Регистър на стандартите,
5. ЛН – личен номер (за гражданите на Европейския съюз и техните семейства);
Регистър на информационните
6. единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията;
обекти и Списък на
7. единен идентификационен код (код по БУЛСТАТ);
удостоверените системи).
8. служебен номер по чл. 84, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
9. наименование на юридическо лице;
10. телефонни номера;
11. други, определени от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".
(4) Административните органи се стремят да използват формализирани описания,
дефинирани от програмата ISA (ISA core vocabularies), schema.org и други стандартизирани
описания.
Да се създаде набор от дефиниции на понятия, данни и процеси, необходими за:
а. Дефиниране на разделите и тяхната конструкция в състава на Регистъра на
информационните обекти- РИО
б. Дефиниране на процедурите по:
i. Вписване на обекти в РИО в процеса на установяване и поддържане на Семантична
Изготвяне на правила и
оперативна съвместимост (СОС)
процедури по вписване в РОС, и
ii. Извършване на контрол за съответствие с изискванията за СОС на създавани ресурси за еза контрол на съответствието с
Управление
изискванията за семантична и
Да се осигури базов набор от технологични изисквания за създаване на задание за изграждане
оперативна съвместимост
на технически средства, обслужващи дейностите по установяване и поддържане на СОС,
съгласно нормативната уредба за тези дейности

Резултати

Максимален срок
за изпълнение в
месеци

Обосновка на направените
разходи за изпълнение на
дейността

3

Ще бъдат обработени
следните материали:
1. Резултатите от дейностите
по СОС в състава на вече
реализирани проекти по еУправление
2. Проблеми в работата на
Съвета по вписванията
Ще бъдат извършени
следните дейности:
1. Създаване на Концепция за
установяване на национален
модел на данни и процеси в
администрациите и
технология за поддръжката на
модела в Регистри за
Оперативна Съвместимост
Ще бъдат извършени
следните дейности:
1. Изготвяне на текстове за
изменения и допълнения на
текста на Наредбата за
общите изисквания към
информационните системи,
регистрите и електронните
административни услуги
2. Анализ на връзката на
предложените изменения и
допълнения по предходната
точка с други нормативни
документи
3. Изготвяне на допълнителни
предложения за
Ще бъдат извършени
следните дейности:
1. Създаване и въвеждане в
БД на вписванията на понятия
и данни, касаещи дефиниране
на процеси по извършване на
вписвания в Регистрите за
оперативна съвместимост и
контрол на прилагане на
правилата за СОС
2. Създаване и въвеждане в
БД на вписванията на
понятия, данни и процеси,
касаещи извършване на
вписвания в Регистрите за
оперативна съвместимост и
контрол на прилагане на
правилата за СОС
3. Създаване на програмно
приложение за експорт в xmlформат на така създадените
дефиниции

Доклад с анализ.

Проект на национален модел на
данни и процеси в
администрациите. Създадени
набор от дефиниции на данни и
процеси, представящи
конструкцията на РИО.

Проект за промени в нормативни
документи (закони и наредби),
уреждащи създаването,
поддръжката и използването на
РОС.

Методика с общи условия,
процедури

Прогнозна стойност (в лева)

Прогнозна стойност (в Прогнозна стойност (в
лева, без включен ДДС) лева, с включен ДДС)
Цена без ДДС: 4 500лв.

Цена с ДДС: 5 400лв.

Цена без ДДС: 17 000лв. Цена с ДДС: 20 400лв.

Цена без ДДС: 2 500лв.

Цена без ДДС: 5 500лв.

Цена с ДДС: 3 000лв.

Цена с ДДС: 6 600лв.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

X
Любомир Благоев
Управител ЮСВ ООД

/име и фамилия/

Без включен ДДС
ОБЩО ЗА
ДЕЙНОСТТА
29 500лв.

С включен ДДС
ОБЩО ЗА
ДЕЙНОСТТА
35 400лв.

