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1.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Възложител по настоящата обществена поръчка е „Фонд мениджър на финансови инструменти в
България“ ЕАД, еднолично акционерно дружество със 100 % държавно участие в капитала, учредено
въз основа и в изпълнение на Разпореждане № 3 от 22 юли 2015 г. на Министерския съвет, изменено
с Разпореждане № 5 от 23 септември 2015 г. на Министерския съвет. Основният предмет на дейност
е управление на финансовите инструменти, които се прилагат по програмите, съфинансирани от
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и
по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско
дело и рибарство в България. Дружеството е регистрирано и вписано в Търговския регистър и е с
двустепенна система на управление – Управителен съвет и Надзорен съвет.
Предметът на дейност по управление на финансовите инструменти за програмен период 2014-2020
г., се осъществява от дружеството в качеството му на „фонд на фондовете" по смисъла на чл. 2, т. 27
от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за
определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
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Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006
на Съвета (OB L 20/12/2013). Работата на дружеството се основава на Устав и Наръчник на
процедурите, както и редица други вътрешни правила.
В изпълнение на вменените му функции ФМФИБ отчита пред УО финансови и нефинансови данни,
съгласно подписаните ФС, приложимото европейско и национално законодателство, в това число:
 Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията от 28 юли 2014 година за
определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на някои подробни разпоредби за прехвърлянето и
управлението на приноса от програми, докладването относно финансовите инструменти,
техническите характеристики на мерките за информация и комуникация относно операциите
и системата за записване и съхранение на данни;
 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013
година за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за
определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;
 Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за прилагането на Регламент
(ЕС) № 2015/1589 на Съвета за установяване на подробни правила за прилагането на член 108
от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 Инструкции за отчетност по инструментите за финансов инженеринг (AIR 2014) (EGЕSIF_150015-01, актуализирани на 15/06/2015 г.);
 Закон за държавните помощи и Правилник за Прилагане на Закона за държавните помощи.
Изградената система за отчетност е съобразена с изискванията и указанията за отчетност на
съответния УО посредством консолидиране на входящите финансови и нефинансови отчетни данни,
предоставени от ФП и вътрешните функции на ФМФИБ.
Формата за отчитане, използвана от УО за отчитане пред ЕК, се счита като отправна точка за
изготвяне на формите за отчитане, които се използват между ФМФИБ и УО. В Приложение I към
Регламент за изпълнение (EС) № 821 от 28 юли 2014 година е предоставен модел за използване от
УО при отчитане на дейностите, свързани с ФИ, който служи като образец за изготвяне на
съответните годишни обобщения. Чрез изградената система за отчетност ФМФИБ потвърждава, че
разходите, покрити от национални публични или частни средства, представляващи национално
съфинансиране, са допустими преди декларирането им пред УО от една страна, а от друга страна
поддържа одитна пътека на националните публични или частни средства, представляващи
национално съфинансиране, до ниво КП.
По отношение на получателите на финансова подкрепа от ФИ Дружеството изпълнява функциите на
администратор на държавна помощ. В тази връзка ФМФИБ отговаря за приложимостта на правилата
за държавните помощи за всеки ФИ съобразно приложимото законодателство, изготвените
инвестиционни стратегии към подписаните ФС и техническите спецификации за изпълнение на ФИ.
ФМФИБ в качеството си на администратор на държавна помощ се ръководи от следните регламенти
и насоки:
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 Чл. 107, 108 и 109 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове
107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ
(de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес;
 Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на
членове 107 и 108 от Договор за функционирането на Европейския съюз към помощта de
minimis;
 Регламент (EC) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории
помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора;
 Насоки за регионалната помощ за периода 2014-2020 г. (ОВ C 209, 23.07.2013);
 Насоки на Общността относно държавната помощ за защита на околната среда (ОВ C 82,
01.04.2008);
 Съобщение на Комисията, Насоки относно държавните помощи за насърчаване на
инвестициите в рисково финансиране (ОВ C 19, 22.01.2014);
 Съобщение на Комисията, Рамка на Европейския съюз за държавна помощ под формата на
компенсации за обществени услуги (ОВ C 8, 11.01.2012);
 Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2
от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на
компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с
извършването на услуги от общ икономически интерес;
 Закон за държавните помощи;
 Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи;
 Становище относно прилагане на правилата за държавните помощи при разработването на
процедурните наръчници за програмен период 2014-2010 г. от страна на Управляващите
органи на Оперативните програми (№ 91-00-301/17.07.2014 г. на МФ).
ФМФИБ делегира на ФП частично функциите по администриране на държавните помощи, свързани с
вписването на помощта в Информационна система „Регистър на минималните помощи“.
Организационната структура на ФМФИБ включва следните отдели и звена:







Отдел „Фронт офис“;
Отдел „Мидъл офис“;
Отдел „Бек офис“;
Звено за координация;
Ръководител „Съответствие“;
Главен вътрешен одитор.

Отдел „Фронт офис“ се състои от две звена:
 Звено „Оперативни програми";
 Звено „Финансови инструменти";
Отдел „Мидъл офис“ се състои от четири звена:
 Звено „Управление и Контрол на риска";
 Звено „Отчетна дейност";
 Звено „Корпоративни комуникации";
 Звено „Мониторинг“.
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Отдел „Бек офис“ се състои от три звена:
 Звено „Счетоводство";
 Звено „Правна дейност";
 Звено „Човешки ресурси, административни дейности, и Информационни технологии".
На пряко подчинение на началник отдел „Бек офис“ са също:
експерт „Управление на ликвидността“;
експерт „Финансова верификация“;
Системата следва да е съобразена с горепосочената организационна структура и да позволява
използването й от следните потребители:
 Потребители, заети пряко с въвеждане и обработка на информация – минимум 50 бр.;
 Одобряващи и контролиращи – минимум 17 бр.;
 Външни одитори – минимум 2 бр.;
 Разработчици и администратори – минимум 1 бр.
Настоящата техническа спецификация има за цел да дефинира основните изисквания на
Възложителя за изпълнение на обществената поръчка, посредством които да се гарантира, че
ФМФИБ ще получи продукт, който напълно отговаря на неговите потребности.
Цел на настоящата обществена поръчка е пренастройването на работата на ФМФИБ към работа със
специализирана система за управление на бизнес процесите в Дружеството, която да осигури
автоматизиране и оптимизиране на ежедневната му дейност.
Основата на Системата трябва да е интеграция на всички подлежащи на автоматизация данни и
процеси в обща, унифицирана платформа. Системата следва да обхваща данни за операциите,
структурите и описание на процесите във ФМФИБ. Системата трябва да осигурява работен режим,
който не се влияе от промени в структурата на организацията на ФМФИБ.

Очакваните резултати са:
 Подобряване на системите за управление и контрол;
 Подобряване на планирането на ресурсите и дейностите;
 Постигане на по-голяма ефективност на работния процес;
 Оптимизация на процеса по мониторинг и изпълнение на програмите;
 Елиминиране на риска от пропуски в изпълнението на стъпките от работните процеси,
включително въвеждане на контролни механизми отнасящи се до пропуски в процесите;
 Контрол на версиите на документите с цел избягване на грешки от ползването на актуални
данни;
 Повишаване удовлетвореността на потребителите – финансовите посредници;
 Облекчаване документооборота;
 Внедряване на нов канал за работа с финансовите посредници;
 Подобряване обмена на данни с други институции, постигане на унифицираност;
 Повишаване удовлетвореността на служителите.
2.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

2.1. Общи организационни принципи
Задължително изискване е да се спазят утвърдените хоризонтални и вертикални принципи на
организация на изпълнението на предмета на обществената поръчка (проекта) за гарантирано
постигане на желаните резултати, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау,
необходими за изпълнение на предмета на поръчката, а също така да се гарантира и достатъчно
ниво на ангажираност с изпълнението и проблемите на проекта:
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 Хоризонталният принцип предполага ангажиране на специалисти от различни звена, така че
да се покрие пълния набор от компетенции и ноу-хау по предмета на обществената поръчка
и същевременно екипът да усвои новите разработки на достатъчно ранен етап така, че да е в
състояние пълноценно да ги използва и развива и след приключване на проекта;
 Вертикалният принцип включва участие на експерти и представители на различните
управленски нива, така че управленският екип да покрива както експертните области,
необходими за правилното и качествено изпълнение на проекта, така и управленски и
организационни умения и възможности за осъществяване на политиката във връзка с
изпълнението на проекта. Чрез участие на ръководители на звената – ползватели на
резултата от проекта, ще се гарантира достатъчно ниво на ангажираност на институцията с
проблемите на проекта.
2.2. Управление на проекта
Участниците трябва да предложат методология за управление на проекта, която смятат да приложат,
като се изтъкнат ползите й за успешното изпълнение на проекта. Предложената методология трябва
да съответства на най-добрите световни практики и препоръки (например Project Management Body
of Knowledge (PMBOK) Guide, PRINCE2, Agile/SCRUM/Kanban, RUP и др. еквивалентни).
Дейностите по управление на проекта трябва да включват като минимум управление на етапите на
изпълнение на настоящата обществена поръчка и подходът за постигане на очакваните резултати,
както и разпределението на предложените участници в екипа за управление на поръчката по роли и
етапи, както и график за изпълнение.
Участниците следва да опишат в своите оферти подхода и методологията (за всеки от етапите: анализ
и планиране, разработка, внедряване, обучение и поддръжка), които ще приложат при изпълнение
на етапите и дейностите включени в предмета на процедурата, за да реализират в пълен обхват
минималните и допълнителните технически и функционални характеристики на Системата за
управление на бизнес процесите във ФМФИБ, съгласно техническата спецификация. Представените
подход и методология трябва да обхващат цялостното реализиране на услугата, план за изпълнение,
както и необходимите дейности и експерти, които ще участват в изпълнението.
Доброто управление на проекта трябва да осигури:
 Координиране на усилията на експертите от страна на Изпълнителя и Възложителя и
осигуряване на висока степен на взаимодействие между членовете на проектния екип;
 Оптимално използване на ресурсите;
 Текущ контрол по изпълнението на проектните дейности;
 Разпространяване навреме на необходимата информация до всички участници в проекта;
 Идентифициране на промени и осигуряване на техните анализ и координация;
 Осигуряване на качеството и полагане на усилия за непрекъснато подобряване на работата за
удовлетворяване на изискванията на участниците в проекта.
2.3. Управление на риска
В техническото си предложение участниците трябва да опишат подхода за управление на риска,
който ще прилагат при изпълнението на поръчката.
Участниците трябва да представят и списък с идентифицираните от Възложителя рискове с оценка на
вероятност и въздействие и мерки за реакция.
През времето за изпълнение на проекта Изпълнителят трябва да следи рисковете, да оценява
тяхното влияние, да анализира ситуацията и да идентифицира (евентуално) нови рискове.
В хода на изпълнение на поръчката Изпълнителят следва да поддържа актуален списък с рисковете и
да докладва състоянието на рисковете.
При изготвянето на списъка с рискове участниците следва да вземат предвид следните
идентифицирани от Възложителя рискове, свързани с реализация на проекта:
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 Промяна в нормативната уредба или в работните процеси, водеща до промяна на ключови
компоненти на решението – предмет на разработка на настоящата обществена поръчка;
 Недобра комуникация между екипите на Възложителя и Изпълнителя по време на
аналитичните етапи на проекта;
 Ненавременно изпълнение на всяко от задълженията от страна на Изпълнителя;
 Неправилно и неефективно разпределяне на ресурсите и отговорностите при изпълнението
на договора;
 Забавяне при изпълнение на проектните дейности, опасност от неспазване на срока за
изпълнение на настоящата поръчка;
 Липса на задълбоченост при изследването и описанието на бизнес процесите и данните;
 Грешки при разбирането и съответно – при проектирането и разработването на
функционалностите на Системата;
 Риск за администриране на Системата след изтичане на периода на гаранционна поддръжка.

3.

ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ ВЪВ ФМФИБ

3.1. Минимални технически и функционални характеристики
Текущото състояние на информационното осигуряване на ФМФИБ е следното:
 Административна информационна система „е-Документооборот“ на „Индекс България“ ООД,
ползвана изключително за входно-изходна кореспонденция;
 Програмен продукт за финансово-счетоводна дейност АС2012 на „Алгос“ ООД;
 Програмен пакет RZWIN+HONWIN+LSWIN ПЪЛНИ ВЕРСИИ, ползвана за ТРЗ;
 Документи във формат на MS Excel, MS Word, PPT и други приложения на MS Office, PDF и
други формати на документи, ползвани в дейността на ФМФИБ;
 Хардуерна и комуникационна инфраструктура – средата е много добре изградена и
конфигурирана, всички необходими компоненти са налице, наличен е необходимия резерв
за работа в средносрочен план.
 2 физически сървъра, с операционна система MS Windows Server 2016.
 хранилище за данни, към което са свързани двата физически сървъра;
 2 комутатора и защитна стена за публикуване на пощенската услуга и предоставя достъпа до
Интернет.
Системата трябва да има модулна структура, която обхваща структурирането, изпълнението,
мониторинга и отчетността на ФИ управлявани от ФМФИБ. Системата трябва да гарантира
разделението на функциите на отделните потребители и на отделните нива на одобрение в
организацията на ФМФИБ. Системата има за цел да събира и обработва финансова и статистическа
информация за целите на изпълнението на ФИ управлявани от ФМФИБ.
В обхвата на настоящата обществена поръчка е включено изграждането на 13 базови функционални
подсистеми/
модули.
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3.1.1.

Модул „Оперативни програми и Финансови инструменти“

Функционалността на този модул е свързана със създаване и проследяване на всички документи (с
поддържане на версии), свързани с:
 Оперативни програми
Цялата информация за ФС сключени между ФМФИБ и съответния УО се отразява в Регистъра на ФС,
който съдържа минимум:
o
o
o
o
o
o

Информация за договорен и предоставен ресурс за управление, разделен по приоритетни
оси и източници на финансиране;
Инвестиционни приоритети;
Форма на подкрепа (ФИ или безвъзмездна помощ);
Договорен и постигнат лостов ефект;
Договорени, заявени и предоставени траншове;
Брой и размер на договорени, заявени и одобрени искания за усвояване.

 Финансови инструменти
Всяко ФС се осъществява чрез ФИ. Функционалността на този под-модул е свързана със създаване и
проследяване на всички документи, свързани със:
 Структуриране на ФИ;
 Съгласуване на структурата на ФИ;
 Подготовката на тръжна процедура за избор на ФП. Системата следва да позволява
съхранението на всички съставени версии на документации за обществени поръчки, със
съответна поредност на съставянето им, автор и отразени коментари;
 Възлагането и договарянето с избрания ФП – поддържане на едно място на информацията за
инициирането и провеждането на процедурата за избор и сключване на договори/ОС, като
трябва да има разработен механизъм за публикуване на част от документите в публичната
интернет страница на ФМФИБ.
Системата да предоставя възможност за:
 съпоставка и анализ на договорен, усвоен, верифициран, включен в заявление за плащане
към ЕК и сертифициран с годишен счетоводен отчет размер на финансов ресурс по всяко ФС,
в това число по вид подкрепа, приоритетна ос, инвестиционен приоритет, фонд на ЕС и други;
 актуализация на въведените данни при изменения и допълнения на ФС и/или становища от
УО;
 генериране на данни по ФС и експортирането им в ИСУН.
Основните роли са на:
 ЕОМО;
 ЕОФО;
 НОМО;
 НОФО;
 РЗУКР;
 РЗОД;
 РЗОП;
 РЗКК;
 РЗФИ;
 УС.
Входяща информация:
 Индикативна Техническа спецификация за избор на ФП;






Въпросник за пазарни консултации за съответния ФИ;
Представяне на съответния ФИ;
Доклад за анализ на пазара;
Документация за обществена поръчка, съдържаща: решение за откриване на процедурата,
обявление за обществена поръчка, техническа спецификация, указания за участие, единен
европейски документ за обществени поръчки, образци на документи, оперативно
споразумение, ведно със съответните приложения.

Изходяща информация /резултат:
 Кратко описание на кандидатите/участниците подали заявления/оферти за участие;
 Протоколи и доклад от работа на комисията за провеждане на процедурата;
 Доклади от проведено изследване (due diligence) на кандидатите (при наличие на такива);
 Решение за предварителен подбор (при наличие на такова);
 Решение за определяне на изпълнител/за прекратяване на процедурата.
 Контролен лист за подписване на ОС;
 ОС;
 Допълнителни споразумения към ОС (при наличие на такива).
3.1.2.

Модул „Финансови посредници“

Този модул следва да съдържа цялата информация, касаеща ФП. От тук ще се извършват всички
дейности, свързани с тях.
Самият модул трябва да притежава следната функционалност – администриране на:
 Регистър на ФП;
 Контактна информация за всеки ФП;
Регистър на ОС, който съдържа цялата информация за ОС сключени между ФМФИБ и съответните ФП,
който съдържа минимум:
o
o
o
o
o
o
o

Информация за договорен и предоставен ресурс за управление, разделен по приоритетни
оси и източници на финансиране;
Форма на подкрепа (ФИ или безвъзмездна помощ);
Договорен и постигнат лостов ефект;
Договорени, заявени и предоставени траншове;
Брой и размер на договорени, заявени и одобрени искания за усвояване;
Договорен и постигнат брой КП;
Договорени и постигнати индикатори за изпълнение.

Модулът трябва да съдържа и управлява статичната информация, както и да дава възможност за
извършване на последващи промени в данните. Самото иницииране и управление на процесите
трябва да се осъществява в другите модули.
Основните роли са на:
 ЕФО;
 НОФО;
 РЗОП;
 РЗФИ;
 УС.
3.1.3.

Модул „Мониторинг“

Функционалността на този модул е свързана както със създаване и проследяване на всички
документи, свързани с административните проверки на месечни и тримесечни справки, така и по
отношение на извършените проверки на място.
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Включва и поддържане на:
 Регистър за административни проверки и проверки на място по ОС;
 Регистър на дадените препоръки по ОС, включващ информация за вид, срок, отговорни лица
и степен на изпълнение;
 Регистър на неизпълнения по ОС.
Основните роли са:
 ЕОМО;
 ЕОФО;
 НОМО;
 НОФО;
 РЗУКР;
 РЗОП;
 РЗСч;
 РЗФИ;
 РЗМ;
 УС.
Входяща информация:
 Оценка на риска на ФП;
 Годишен план на проверки на ФП;
 Инвестиционен и/или гаранционен портфейл на ФП;
 Попълнени форми за отчитане, съгласно съответните подписани ОС, в това число:
месечна/тримесечна справка за периода; тримесечен доклад за напредъка, справка за
възстановени средства на ФМФИБ;
 Контролни листа;
 Въпросници.
Изходяща информация /резултат:
 Заповеди за екипи по мониторинг на ФП;
 Контролни листа от извършени проверки и за отразяване на препоръки;
 Доклад за административни проверки;
 Доклади от проверки на място;
 Годишен план за проверки на място;
 Регистър за проверки на място;
 Регистър оценка на риска;
 Писма до ФП/КП и друга кореспонденция;
 План за действие за адресиране на слабо изпълнение и действия за управление на системно
слабо изпълнение.
Системата да предоставя възможност за въвеждане, обработка и генериране на данни за напредъка
в постигане на индикаторите за изпълнение по съответна ОП, в това число данни на ниво ФС, ФИ и
ОС.
3.1.4.

Модул „Оперативна отчетност“

Функционалността на този модул е свързана с ползване на данни от ФС с УО, ОС с ФП, както и от
извършените мониторинги (модул „Мониторинг“) и от извършените финансови верификации по
отношение на ФП (модул „Финансова верификация“). Включва и ползване на данни от „Доклади от
проверки на място“ и статус на изпълнение на препоръките (модул „Мониторинг“), както и следене
степента на изпълнение на заложените индикатори по съответното ОС (модул „Финансови
посредници“). Трябва да позволява добавяне на нова информация (данни за определен период от
време).
Системата да осигурява възможност за генериране на данни получени от ФП и такива, съдържащи се
в базите данни на ФМФИБ с цел съставяне на отчети, доклади и справки, които се съставят в
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съответствие с изискванията, определени във ФС, приложимите нормативни актове и вътрешни
актове на ФМФИБ.
Системата да осигурява възможност за генериране на данни и изготвяне на най-малко следните
видове отчети, доклади и справки:
Справки и доклади към УО:
 Годишен доклад за напредък. В доклада се включват данни за ФИ, финансирани чрез
съответната ОП, избраните ФП, напредъка по изпълнението на подписаните ОС, както и
съответните финансови данни и параметри по изпълнението.;
 Полугодишен доклад за напредък. В доклада се включват данни за ФИ, финансирани чрез
съответната ОП, избраните ФП, напредъка по изпълнението на подписаните ОС, както и
съответните финансови данни и параметри по изпълнението.;
 Тримесечна справка съкровищно управление. В справката се включват данни подадени от
ФП, както и данни, създадени от ФМФИБ.;
 Месечна справка за напредъка. В справката се включват данни подадени от ФП, както и
данни, създадени от ФМФИБ.
Отчети и доклади към МФ:
 Годишни отчети за дейността, които се изготвят в съответствие с изискванията, произтичащи
от Търговския закон и Правилника за реда за упражняване правата на държавата в
търговските дружества с държавно участие в капитала;
 Тримесечни отчети за дейността, които се изготвят в съответствие с изискванията,
произтичащи от Търговския закон и Правилника за реда за упражняване правата на
държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала;
 Годишен доклад към МФ за администрираните държавни помощи в съответствие със Закона
за държавните помощи.
Други отчети, справки и доклади:
 Месечни справки за периода подавани от ФП при изпълнение на ОС;
 Тримесечна справка за периода и тримесечен доклад за напредъка подавани от ФП при
изпълнение на ОС;
 Справки за държавната помощ предоставена към определен момент по ОС, които се
генерират от данните в тримесечните справки, подавани от ФП при изпълнение на ОС;
 Справки за държавната помощ предоставена към определен момент, които се генерират по
допълнително задавани параметри, в това число вид и режим на държавната помощ,
натрупан брутен еквивалент на безвъзмездната помощ, ОП, приоритетна ос, ФП, КП и други;
 Други отчети и доклади (включително отчети и доклади за вътрешни цели и такива по
специфично искане на УО).
Системата трябва да осигурява възможност:
 ФП да въвеждат директно, чрез отдалечен достъп, данни в приложимите форми за отчитане;
 Автоматично кумулиране на декларираните от ФП данни за всички отчетни периоди;
 За генериране на справки по допълнително зададени параметри, в определен формат и
тяхното експортиране във файл;
 За генериране на справки в определен формат (съгласно подписаните ФС), експортиране на
файл и въвеждането му в ИСУН;
 След приемането на отчети/доклади/справки, същите да бъдат подписвани от изпълнителен
директор на Дружеството с електронен подпис и изпращани до УО чрез ИСУН.
В случай на искане за корекции и допълнения по отчетите от страна на УО, Системата трябва да
позволява да се запазват копия на отделните версии.
Основните роли са:
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ЕЗМ;
ЕЗОП;
ЕЗОД;
ЕЗУКР;
РЗОД;
ЕОФО;
НОМО;
УС.

Входяща информация:
 Пълен списък на изискванията за отчетност;
 Календар на отчетността;
 Форми за отчитане, съгласно съответните подписани ОС, в това число: месечна/тримесечна
справка за периода; тримесечен доклад за напредъка, справка за възстановени средства на
ФМФИБ;
 Попълнени форми за отчитане;
 Контролни листа за административни проверки;
 Доклади от проверка на място;
 Контролни листа за финансова верификация.
Изходяща информация /резултат:
 Месечна справка за напредъка;
 Тримесечна справка съкровищно управление;
 Полугодишен доклад за напредък;
 Годишен доклад за напредък;
 Годишен доклад за държавни помощи до министъра на финансите.
 Други отчети и доклади, включително отчети и доклади за вътрешни цели и такива по
специфично искане на УО.
3.1.5.

Модул „Финансова верификация“

Функционалността на този модул е свързана със създаване и проследяване на всички документи,
свързани с финансовата верификация и финансовата отчетност, в частта им по отношение на
конкретни договори с ФП и за ФИ:
 Отпускане на средства към ФП и верификация на разходите;
 Плащания от финансовите посредници към ФМФИБ;
 Разходо-оправдателни документи от КП;
 Рециклирани средства;
 Плащания от УО към ФМФИБ;
 Изчисляване на такса за управление, дължима на ФМФИБ и на ФП.
Финансовата верификация е свързана с изплащането на средства от ФМФИБ на ФП, както и с
одобряване и потвърждаване, съгласно вида на инвестицията и размера на допустимите разходи по
съответните ОП. Основната цел е да се осигури точно и своевременно изплащане на средства в
съответствие с ОС.
Предвид спецификата на различните ОП и ФИ, Системата трябва да предоставя възможност за всеки
ФИ да се разработва и попълва отделен контролен лист. Използваните към настоящия момент във
ФМФИБ контролни листа са следните:
 Контролен лист проверка за потвърждение по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси 2014-2020“;
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 Контролен лист проверка за потвърждение по Оперативна програма „Регионално развитие“
2007-2013;
 Контролен лист проверка за потвърждение по Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020;
 Контролен лист проверка за потвърждение по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020;
 Контролен лист проверка за потвърждение по Оперативна програма „Околна среда“ 20142020.
Системата трябва да дава възможност за генериране на справки в определен формат и тяхното
експортиране във файл, включително използване на данни от останалите бизнес процеси/ модули
като ОП, Мониторинг, Управление на ликвидността, ФИ.
В случай на искане за корекции и допълнения по отчетите, Системата трябва да го позволява, като
запазва копия на отделните версии.
Основните роли са:
 ЕФВ;
 Счетоводител;
 РЗСч;
 Юрисконсулт;
 РЗПД;
 ЕУЛ;
 НОБО;
 НОМО;
 НОФО;
 УС.
Входяща информация:
 Искания за плащане;
Изходяща информация /резултат:
 Контролен лист;
 Верификация на искането;
 Одобрение на плащането;
 Периодична верификация.
Системата трябва да осигурява възможност за създаване на електронни досиета, които включват
следните документи и информация:
 При искане за плащане от ФП – постъпилото искане за плащане от ФП, попълнен контролен
лист от ЕФВ, банкови извлечения (ако е приложимо), кореспонденция с ФП, кореспонденция
с РЗС относно наличие/липса на нередности и измами, кореспонденция с НОФО относно
наличие на случай на неизпълнение, потвърждение за одобряване на плащането, платежно
нареждане за извършеното плащане към ФП и други относими документи.
 При верификация на разходи – попълнен контролен лист, разходо-оправдателни документи,
доказателства за извършени допустими разходи, приложима кореспонденция и други
относими документи.
 При такса за управление на ФМФИБ – фактура, платежно нареждане, банково извлечение,
отчет за начин на изчисляване на таксата за управление и други относими документи.
 При възстановяване на средства от ФП – справка за възстановени средства, банково
извлечение за постъпили средства, банково извлечение от ФП и други относими документи.
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 При искане за плащане до УО – искане за плащане, справка за допустими разходи, банково
извлечение към деня на получаване на ресурса, кореспонденция с УО и други относими
документи.
3.1.6.

Модул „Финансова отчетност“

Функционалността на този модул е свързана само с отчети на финансовите средства (справки по
различни сечения) и връзка с продукта за финансово счетоводна дейност АС2012.
Документирането на стопански операции във ФМФИБ се извършва въз основа на първични и
вторични счетоводни документи, които се отразяват счетоводно в хронологични регистри в
използвания счетоводен софтуер АС2012 чрез създаването и осчетоводяването на описи.
Хронологичните регистри сводират въведената информация за извършените стопански сделки от
ФМФИБ в оборотна ведомост.
Финансовите активи на ФМФИБ включват следните групи:
 Предоставени ресурси за кредити на ФП;
 Предоставени ресурси за дялови и квази дялови инструменти;
 Предоставени ресурси по гаранционни продукти, вкл. за комбинирани ФИ (напр. кредити и
гаранции);
 Директно предоставяне на подкрепа;
 Парични средства и парични еквиваленти, които се състоят от:
o Парични средства за управление (Фонд на фондовете), получени по силата на подписани
ФС, и
o Парични средства за собствена издръжка, представляващи получени такси за управление
на предоставения ресурс по силата на подписаните ФС;
 Други – търговски вземания, вземания по предоставени гаранции по договори с доставчици.
Сделките и операциите по първите четири булета по-горе включват:
 Предоставени парични средства за управление на ФП;
 Възстановяване на ресурс от ФП;
 Усвояване на възнаграждение за управление от ФП.
В срок до 15- то число след края на съответното тримесечие, РЗСч изготвя междинен финансов отчет
на база на окончателна оборотна ведомост, генерирана от счетоводната система след приключване
на счетоводния период.
Системата следва да съдържа функционалност за автоматична обработка на данните съдържащи се в
междинните финансови отчети и генериране на справки в определен формат, по зададени от
експерти на Възложителя критерии.
Основните роли са:
 ЕОМО;
 Счетоводител;
 НОБО;
 РЗУКР;
 РЗСч;
 УС.
Входяща информация:
 Данни от окончателна оборотна ведомост;
Изходяща информация /резултат:
 Междинен финансов отчет;
 Генерирани справки.
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3.1.7.

Модул „Управление на ликвидността“

Функционалността на този модул е свързана със създаване и проследяване на всички документи,
свързани с управление на ликвидността (трежъри и парични средства), вкл. следене на
инвестираните средства (ДЦК и/или депозити в БНБ, изчисления на такси за управление на ФМФИБ и
ФП, обезценки, прогнози за реализиране на ресурсите и т.н.).
Включва и поддържане на:
 Регистър на инвестициите;
 Регистъра на трежъри сделките, който да бъде част от Регистъра на инвестициите.
 Регистър на сключените сделки с КП, който да съдържа всички данни по отношение на
предоставения ресурс на КП по съответните ОС, в това число:
o Идентификатори;
o Договорен ресурс;
o Падеж;
o Лихвен %;
o Такси (ангажимент, управление и др.);
o Балансова стойност - Обща балансова експозиция, включително всички компоненти, от
които се формира;
o Съдебни разходи;
o Присъдени разходи;
o Класификационни групи (Performing Loans - PL, Non-Performing Loans - NPL);
o Дни на просрочие по главница и лихва;
o Предоговорена, преструктурирана експозиция (Forborne exposures);
o Обезценки по МСФО 9;
o Други.


Регистър на обезпеченията, който да съдържа най-малко:
o Залог на вземания;
o Залог на движими вещи;
o Залог на машини и оборудване;
o Залог на търговско предприятие;
o Залог на ЦК;
o Залог на злато;
o Залог на парични средства (в съответната валута);
o Ипотеки на недвижими имоти (жилищни, административни, търговски, УПИ, ПИ и други).

 Регистър на предоставени депозити в лева и евро при БНБ;
 Регистър на свързаните лица (съгласно Закона за кредитните институции).
Във връзка с управление на свободните парични средства, Системата да предоставя функционалност
за извършване на сделки с ДЦК, в това число покупко-продажба, както и опции за осчетоводяване на
сделки в различни видове портфейли:
 Банков портфейл (HTM – Held To Maturity);
 Търговски портфейл (TRD - Trading);
 Портфейл на разположение за продажба (AFS – Available For Sale).
Функционалността за извършване на сделки с ДЦК да позволява въвеждане и изчисляване най-малко
на следните данни и информация:
 Емитент;
 Рейтинг на емитента;
 Номинал;
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Пазарна стойност;
Матуритет;
Лихвена конвенция;
Купон;
Купонни плащания;
Натрупани лихви;
Обратно изкупуване;
Дюрация;
Модифицирана дюрация;
Dollar Value of 1 basis point (DV01);
Basis Point Value (BPV);
Internal Rate of Return (IRR);
Yield;
Yield to maturity;
Net Present Value (NPV);
Present Value (PV);
Други.

Системата да предоставя функция за:
 Преоценка на ЦК в съответния портфейл, както и за осчетоводяване на преоценени ЦК, чрез
достъп до информация за котировки или пазарни данни (например: Ройтерс, Блумберг или
еквивалент);
 Извършване на стрес-тестове при различни сценарии, чрез достъп до съответните лихвени
криви характеризиращи се с дадената ЦК (Yield Curves);
 Извършване на обезценки на ДЦК съгласно МСФО 9.
Системата да съдържа функционалност, която да позволява изчисляване на рисково претеглени
активи, които включват изчисления за:
 Кредитен риск;
 Пазарен риск;
 Операционен риск.
Системата да предоставя възможност за достъп до данните от разплащателната сметка на ФМФИБ,
открита в БНБ, чрез онлайн достъп.
МСФО 9 изисква Системата да има възможност посредством зададен алгоритъм, на база на
информацията за въведените ресурси по ОС и допълнително въведени от потребители параметри, да
се изчисляват и отчитат автоматично обезценки по предоставени средства на ФП, директно
предоставена подкрепа от ФМФИБ на КП и гаранционни продукти. Изчисляването на размера на
обезценките се извършва на база определени допускания, които се параметризират в Системата.
Трябва да се разработи и функционалност за автоматична преоценка на дялови инструменти на база
на въвеждани от потребители параметри.
В този модул се предвижда да се въвеждат финансови данни и параметри по подписани ФС и ОС за:
 Получени средства по ОП на база подписани с УО ФС с възможност за въвеждане на
количествени и качествени параметри за тези средства. Въведената информация е база за
автоматично изчисляване, начисляване и получаване на съответни падежи на базова такса за
управление на ФМФИБ по подписани ФС, чрез зададен от ФМФИБ алгоритъм.;
 Предоставяне на ресурс на ФП по подписани ОС с възможност за въвеждане на количествени
и качествени параметри. Предоставянето на ресурс на ФП се очаква да бъде извършвано
като:
o Дялови инструменти;
o Дългови инструменти:
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заеми;
гаранционни продукти;
комбинация от двата продукта.

Постъпленията от такса за управление на ФМФИБ се изчисляват и отчитат съгласно постигнатите
договорености в подписани с УО ФС. ФМФИБ издава фактури на УО при настъпило право (падеж) за
получаване на такса за управление съгласно подписаните ФС.
Въведената в Системата информация е база за автоматично изчисляване на такса за управление на
ФМФИБ, чрез зададен от ФМФИБ алгоритъм. Системата следва да поддържа функционалност за
автоматично изчисляване на такса за управление на ФМФИБ по всеки един ФИ, за изпълнение на
който ФМФИБ има сключено ОС с избран ФП. Изчисляването следва да се извършва на база различно
зададени периоди за изпълнение и лимити, след въвеждането на необходимите данни или тяхното
автоматично извличане от другите модули на Системата.
Системата трябва да позволява ежедневно преизчисляване и осчетоводяване на таксата за
управление на ФМФИБ по зададени алгоритми за съответните ФС и в зависимост от въведените от
потребител параметри.
ФМФИБ ще получава средства от ФП и ще извършва плащания на ФП. Тези трансакции също следва
да намерят отражение в бъдещата Система, като трябва да позволява параметризиране.
 Отчитане в Системата на средствата, които ФП са предоставили на КП по подписани ОС.
Параметрите от тази информация са база за изчисляване на такса за управление на ФП, която
впоследствие ще се верифицира от ФМФИБ. Тази функционалност също трябва да позволява
параметризиране.
Параметризирането изисква наличие на разработена функционалност в модул „Администриране на
Системата“ за конфигурируеми парични потоци по различни критерии, за всички участници в
паричните потоци.
Разработката трябва да предвиди два вида изчисления, и съответно визуализация:
 моментното състояние на ликвидността, с текущите (въведени в Системата) данни;
 прогнозното състояние на ликвидността, т.е. въвеждане и редактиране на данни и параметри
от предполагаеми (неподписани към момента) ОС, за да може да се прогнозират нови
траншове по ФС (от УО към ФМФИБ) и съответно да се прогнозират такса за управление,
потенциалния ликвиден дисбаланс в отделните времеви интервали и т.н.
Основните роли са:
 Счетоводител;
 ЕУЛ;
 НОБО;
 НОМО;
 НОФО;
 РЗУКР;
 УС.
Изходяща информация /резултат:
 Справка за входящи парични потоци;
 Справка за изходящи парични потоци;
 GAP Analysis;
 Справка за ликвиден дисбаланс в определени времеви интервали;
 Справка за потенциалната такса за управление от УО към ФМФИБ;
 Справка за потенциалната такса за управление от ФМФИБ към ФП;
 Справка за потенциалните траншове от УО към ФМФИБ;
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 Справка за потенциалните траншове от ФМФИБ към ФП.
3.1.8.

Модул „Директно предоставяне на подкрепа“

Съгласно подписаните ФС, ФМФИБ има право, в случай на необходимост, да осъществява пряко
задачи по изпълнение на ФИ чрез директно предоставяне на подкрепа на КП. В тази връзка
Системата трябва да предоставя възможност за отчитане на предоставения от ФМФИБ финансов
ресурс под формата на директно предоставяне на подкрепа на КП чрез използване на определени
количествени и качествени параметри, вкл. автоматичното отчитане на лихви и такси.
Системата трябва да предоставя възможност чрез модул „Директно предоставяне на подкрепа“ за:
 Въвеждане на данни за всеки КП;
 Въвеждане на различни по вид сделки със съответни параметри (кредити - оборотни,
инвестиционни, револвиращи; гаранции и акредитиви - за добро изпълнение, за плащане, за
участие в търг и др.);
 Въвеждане на данни за срок, лихва, гратисен период на кредити;
 Генериране на погасителни планове, лихвен лист и други справки по инвестиция;
 Въвеждане на данни за обезпечения;
 Класифициране на сделките (PL, NPL);
 Извършване на автоматични обезценки съгласно МСФО 9;
 Автоматично преизчисляване на лихви, такси, балансова стойност;
 Други.
Основните роли са:
 Счетоводител;
 ЕУЛ;
 НОБО;
 НОМО;
 НОФО;
 РЗУКР;
 УС.
3.1.9.

Модул „Нередности“

Функционалността на този модул е свързана със създаване и проследяване на всички документи,
свързани с проверка и администриране на сигнали за нередности и измами, установени нередности
и измами, както и данни за наложени от УО финансови корекции в тази връзка, както на ниво КП,
така и на ниво ФП и ФМФИБ. Функционалността трябва да осигурява документирането на
последващи действия, както в случаите, когато финансовата корекция касае разплатени и
верифицирани средства, включени в заявление за плащане към ЕК и сертифицирани с Годишен
счетоводен отчет, така и в случаите, когато финансовата корекция касае договорени, но
неразплатени средства.
Системата да позволява възможност за обработване на данните за наложени финансови корекции за
целите на модул „Финансова верификация“ и модул „Финансова отчетност“.
Включва и поддържане на:
 Регистър на сигналите за нередности и измами.
 Регистър на нередностите.
Основните роли са:
 РС;
 ЕФВ;
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 ЕОФО;
 УС.
Входяща информация:
 Данни от сигнали за нередности измами;
 Данни за наложени финансови корекции.
Изходяща информация /резултат:
 Регистър на нередностите;
 Регистър на сигналите за нередности и измами;
 Досие за нередността.
 Декларация за нередности.
Системата трябва да осигурява възможност за експорт на файл „Декларация за нередности“ и
въвеждането му в ИСУН.
3.1.10.

Модул „Одити“

Функционалността на този модул е свързана със създаване и проследяване на документите,
свързани с планирани и/или проведени одити (вътрешни и външни). Функционалността трябва да
позволява проследяване на изпълнението на дадените в одитите препоръки и отговорните за това
звена.
Включва поддръжката на:
 Регистър за извършените одити и проверки на дружеството, в който са въведени направените
проверки/одити от външни одитни и контролни органи, дадените препоръки със съответния
срок и отговорник за изпълнението им. Трябва да се разработи функционалност за връзка с
MS Exchange Server (ползвания мейл сървър във ФМФИБ) и по дефинирани в
административния панел критерии (адрес на изпращача, ключови думи в полетата на мейла,
имена и типове прикачени файлове и др.) Всяка одитна констатация да бъде изпращана до
ръководител звено и началник отдел.
 Регистър за вътрешните одити.
Основните роли са:
 Главен вътрешен одитор;
 УС.
Входяща информация:
 Годишен план за вътрешен одит и преглед на съответствието;
Изходяща информация /резултат:
 Регистър на извършените одити и проверки;
 Регистър за вътрешните одити.
3.1.11.

Модул „Управление на риска“

Функционалността на този модул е свързана със създаване и проследяване на всички документи,
свързани с основната и съпътстващи функции по управление на риска, вкл. проследяемост на
изпълнението на идентифицирани рискове.
Системата да позволява:
 Поддържка на Регистър на рисковете /Регистър за оценка на рисковете;
 Нотификация по имейл до отговорните ръководители, след одобрение от УС на ФМФИБ на
Регистъра на рисковете/Регистъра за оценка на рисковете, както и всички последващи
изменения и допълнения в същите.
Основните роли са:
 ЕЗУКР;
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 РЗУКР;
 НОМО;
 УС.
Входяща информация:
 Доклади на одиторите;
 Регистър на рисковете.
Изходяща информация /резултат:
 План за действие за смекчаване на риска;
 Регистър на рисковете;
 Протоколи от проведени редовни тримесечни и/или годишна среща на РГУР;
 Документиране на генерираната извадка;
 Доклад за рисковете до УС в резултат от проведените тримесечни срещи, съдържащ найсериозните такива;
 Междинен доклад относно проследяване изпълнението на предложените действия за
смекчаване на риска;
 Становище на РЗУКР за ИК;
 Становище на РЗУКР при изготвен годишен преглед на ФП;
 Становище на РЗУКР, при изготвен пазарен анализ на конкурентни продукти.
3.1.12.

Модул „Координация“

ЗК към ФМФИБ служи като единна точка за достъп (single point of entry) до база знания комплексната
система от европейски фондове, програми и инструменти, приложими в България, конкретно
финансирането от Европейските структурни и инвестиционни фондове и Европейския фонд за
стратегически инвестиции, включително комбинирано финансиране. ЗК работи според търсенето (on
demand) и спрямо конкретния случай, допълвайки бизнес процесите на ФМФИБ, като и се финансира
по различен модел, необвързан с напредъка по изпълнението на ФИ.
Включва и поддържане на:
 Регистър на запитванията и (когато е приложимо) проектните предложения;
 Регистър на срещите, проведени от ЗК;
 Регистър на докладите, позициите и становищата, подготвени от ЗК.
Основните роли са:
 ЕЗК;
 РЗК;
 УС.
Входяща информация:
 Регистър на запитванията;
Изходяща информация /резултат:
 Списък с потенциални проекти за финансиране;
 Списък с възможности за консултантска помощ;
 Пул от експерти;
 Регистър на срещите, проведени от ЗК;
 Регистър на докладите, позициите и становищата, подготвени от ЗК.
В схема – Приложение № 1 към този документ са дадени схематично описаните модули и
взаимовръзката между тях.
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3.1.13.

Модул „Администриране на Системата“

Този модул следва да администрира цялостната Система. Това включва като минимум:
 Управление на потребители, роли и нива на потребителски достъп. Системата да осигурява
минимум две нива на достъп:
o Четене – за всички потребители;
o Редактиране – ръководител звено, началник отдел, член на УС;
o Валидиране - началник отдел, член на УС.
 Времеви параметри за достъп на потребител. Конфигуриране на достъпа за отделни модули и
функционалности;
 Управление на номенклатури и регистри, необходими за правилното функциониране на
Системата;
 Параметризиране на процеси, документи и шаблони;
 Основни данни за ФМФИБ, които следва да са налични при генерирането на документи от
Системата;
Основни роли са:
 ЕИТ
3.2. Връзка с други системи
Системата трябва да има функционалност за връзка с други системи, като начинът на комуникация е
като минимум Export / Import на файлове. Тези системи са, както следва:
Връзка с вътрешни за ФМФИБ системи:
 Счетоводна система АС2012 – управление на връзката със счетоводната система, настройки и
конфигурация на интерфейсите;
 Административна информационна система „е-Документооборот“.
Връзка с външни системи:
 Система ИСУН2020 на Министерски съвет;
 Като възможност, Система за електронни обществени поръчки на Агенцията по обществени
поръчки;
 Като възможност - МониторСтат на Национален статистически институт.
3.3. Допълнителни функционалности и изисквания
3.3.1. Функционални изисквания
Системата трябва да поддържа функционалност „Анализи и прогнози“, която на база информацията
съдържаща се в Системата, да позволява изготвяне на справки и анализи от всички модули на
Системата в различни сечения и периоди, по зададени от Възложителя критерии и параметри.
При въвеждане на данни (подаване на доклад, заявление, чек-лист и т.н.), Системата трябва да
позволява попълване на електронен формуляр или качване на файл с известна непроменяема
машинно четима структура, данните от който след това автоматично да се въведат в базата данни.
Архитектурата на разработваната Система трябва да включва като минимум:
 Уеб решение с многослойна архитектура, базирана на WebAPI и клиентски javascript базиран
фреймуърк или еквивалент;
 Релационна база данни с двуслоен модел с репликация;
 Интеграционни слоеве за външни и вътрешни системи;
 Изпълнение с технологични решения на Microsoft Corp. с висока степен на интеграция –
ASP.NET, MS SQL Server или еквивалент.
В своето предложение участниците трябва да опишат своето виждане за архитектура на Системата,
както и примерен модел на базата данни.
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 Достъпът до отделните страници и компоненти на Системата да се контролира чрез система
за идентификация на потребителите.
 Да има добре развита концепция и механизъм за регистриране на потребители, определяне
на техните права, роли, нива на достъп и съответно допустими функции в потребителския
интерфейс, като един потребител трябва да може да работи със съответните права с повече
от един модул.
 Да има справка за активни служители, работещи със Системата във всеки един момент.
 Да има възможност за персонализиране на работния екран от всеки отделен потребител.
 Динамично да се пренареждат таблични данни от страна на потребителя, без това да изисква
намеса на администратор.
 Да поддържа необходимите логове (системен журнал) както за работата на Системата, така и
за работата на всички потребители, който дава във всеки един момент информация за
последователността от съответните действия по всяко от ползваните полета.
 Да позволява търсене и визуализиране на данни въз основа на определени от потребителя
критерии/ключови думи.
 Да позволява на всички нива да се прикачват външни документи, с цел осигуряване на одитна
пътека.
 Системата да поддържа възможности за печат и експорт на данни в различни видове
формати. Като минимум:
o Системата да поддържа формати за Import: .XLS
o Системата да поддържа формати за Export: .DOC, .XLS, .PDF; .PPT.
 Да може да се създават шаблони на документи от администратор (служител на ФМФИБ),
които ще се попълват автоматично от Системата.
 Да има вградена връзка към външен (за Системата) пощенски сървър с възможност за
автоматично известяване чрез е-мейл.
 Системата да съдържа контроли, които да уведомяват потребителя за възникнали грешки, и
да позволява лесна отмяна на действия.
 Системата да предоставя възможност за извършване на корекции и/или актуализации на
въведени данни, при възникнала необходимост;
 Системата да изисква задължително потвърждаване за извършване на действия, които не
могат да бъдат отменени на следващо ниво/етап.
 Да има възможност за задаване на срокове за изпълнение по конкретни задачи, към
конкретни служители. Да се предвиди функционалност за периодично алармиране на
потребителите при изтичане на определени срокове за изпълнение. (минимум 14 дни преди
изтичане на съответния срок, най-малко един път дневно).
 Да има възможност за параметризиране за: попълване на шаблони на документи,
начисляване и отчитане на приходи/разходи по ФИ, задаване на критерии за автоматично
разпределяне на суми или други показатели.
 Автоматично следене на срокове и подаване на нотификации.
 Финансова отчетност и бюджет на управлявания ресурс.
3.3.2. Нефункционални изисквания
Нефункционалните изисквания за Системата са следните:
3.3.2.1. Изисквания към потребителския интерфейс
 Не се допуска използването на HTML Frames, за да не се пречи на оптимизациите за търсещи
машини;
 Системата трябва да работи с наличните към момента последни версии на интернет браузъри
браузър (Google Chrome ver. 73, Internet Explorer ver. 11, Microsoft Edge ver. 44, Mozilla Firefox
ver. 62 и др. еквивалентни).
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В своите технически предложения участниците трябва да представят примерни екрани, в контекста
на обществената поръчка, вкл. йерархия и навигация на интерфейсните обекти и да опишат
ползваните структурен, команден и графичен стандарт за интерфейсните обекти.
3.3.2.2. Изисквания към продукта
 Публичните уеб страници на Системата трябва да бъдат проектирани и оптимизирани за
ефективно и бързо индексиране от търсещи машини, с цел популяризиране сред
потребителите и по-добра откриваемост при търсене по ключови думи и фрази. При
разработката на страниците и при изготвяне на автоматизираните процедури за разгръщане
на нова версия на Системата, трябва да се използват инструменти за минимизиране и
оптимизация на размера на изходния код (HTML, JavaScript и др. еквивалентни) с оглед
намаляване на обема на файловете и по-бързо зареждане на страниците;
 Системата трябва да бъде реализирана като уеб-приложение с трислойна архитектура със
следните слоеве:
o База данни – да се реализира чрез стандартна релационна база данни;
o Бизнес логика – да се реализира чрез стандартен сървър за приложения, отговарящ на
стандартите Java EE, ASP.NET, .NET Framework или др. еквивалентни;
o Презентационен слой – стандартен уеб браузър (Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft
Edge, Mozilla Firefox и др. еквивалентни).
 Системата да е работоспособна в Windows Server 2012+ или еквивалентна със съответните
компоненти за работа на уеб приложения;
 Системата да позволява работа на минимум 100 едновременни конекции;
 Системата да предоставя механизми за улеснение и помощ при въвеждане на данни,
стойности по подразбиране, улеснения при въвеждане на повтарящи се данни;
 Системата да притежава механизми за йерархичен контрол и потвърждение на
информацията, както и на корекциите й;
 Всички модули на Системата да могат да поддържат работа с различни валути и Системата да
позволява конвертиране на валути;
 Системата да поддържа функционалности позволяващи автоматичното прехвърляне и
запазване на потребителски промени и персонализации при преминаване към по-нови
версии;
 Системата да позволява създаване на справки от всякакъв вид, в това число:
o Стандартизирани справки - стандартно структурирани справки, които се избират от
потребителите от предварително създадени менюта;
o Нестандартизирани справки – справките се генерират по произволно зададени от
потребител параметри, касаещи данни, въведени в различните модули на Системата.
 Резултатите от генерираните справки, доклади и отчети да могат да се представят графично и
да се експортират в други приложения, включително текстообработващи програми и
електронни таблици.
3.3.2.3. Организационни изисквания
Системата да покрива всички процеси, заложени в документа на Възложителя - „Наръчник за
процедурите“, които подлежат на автоматизация.
3.3.3. Външни изисквания
Системата да използва утвърдени стандарти за достъп до данните, за изграждане на бизнес-логиката
и потребителския интерфейс, за евентуален обмен на данни с други системи.
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3.3.4. Изисквания за сигурността и интегритет на данните
Не се допуска съхранението на пароли на администратори, на вътрешни и външни потребители и на
акаунти за достъп на системи (ако такива се използват) в явен вид. Всички пароли трябва да бъдат
защитени с подходящи сигурни алгоритми (напр. BCrypt, PBKDF2, scrypt (RFC 7914)) за съхранение на
пароли и където е възможно, да се използва и прозрачно криптиране на данните в Системата за
управление на бази данни със сертификати (transparent data-at-rest encryption);
Системата да:
 включва мерки за сигурност на данните;
 предоставя възможност за достъп само на определени от Възложителя потребители;
 поддържа функционалност за достъп на определени групи потребители чрез квалифициран
електронен подпис.
Системата да разполага с механизми за архивиране на данните и съответното им възстановяване. Да
бъде предвидена система за ежедневно създаване на резервни копия на данните, които да се
съхраняват извън инфраструктурата на Системата.
3.3.5. Авторски права и лицензи
Всички авторски и сродни права върху компютърните програми, които ще бъдат разработени по
заданието на Възложителя, техният изходен програмен код, дизайнът на интерфейсите и базите
данни, и всичката техническа документация, чиято разработка е предмет на поръчката, трябва да
възникват за Възложителя в пълен обем, без ограничения в използването, изменението и
разпространението им.
Използването на Системата да не е обвързано с допълнителни разходи за Възложителя за заплащане
на лицензи или абонаменти. Системата трябва да може да се използва за неограничено време, без
възникването на допълнителен разход за Възложителя за заплащане на лицензи или абонаменти, по
отношение на самата Система. Ограничение за броя потребители, нужни драйвери, програмни
платформи и други може да има само от ползвания системен софтуер – операционна система, което
е извън обхвата на тази обществена поръчка.
Софтуерното обезпечаване на Системата се осигурява от Изпълнителя, за негова сметка, и включва
доставка на целия софтуер, с всички лицензи, необходими за работа на Системата и удовлетворяване
на функционалностите, включени в обхвата на поръчката, включително и системата за управление на
база данни.
В предложението си за изпълнение всеки участник следва да опише избрания от него софтуер
(производител, характеристики, лицензи), който ще обезпечи функционирането на Системата. Всеки
участник се ангажира да посочи в предложението си за изпълнение на поръчката условията за
закупуване на съответните лицензни права, съобразени с изискванията на производителя на
софтуера.
3.4. Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на обществената поръчка
Преди подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на извършените услуги,
Изпълнителят следва да предостави на ФМФИБ на български език:
 Ръководство за работа със Системата, съдържащо минимум следната информация:
o Общи условия и ред за ползване;
o Функционалности по видове модули;
o Нива на достъп и права на потребителите;
o Генериране на видове справки, отчети и доклади;
o Експортиране на данни към други външни системи;
o Администриране.
 Описание на базата данни, софтуерните модули и изходния програмен код на Системата;
 Електронен носител с изходния програмен код на Системата.
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4. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
В техническото си предложение участниците трябва да предложат подход за управление на
дейностите по изпълнение на обществената поръчка, който включва минимум следните етапи:
4.1. Анализ и планиране
Изпълнителят трябва да извърши преглед на данните и изискванията съобразно съществуващото
положение. Прегледът трябва да включва следните компоненти:
 Описание на видове бизнес процеси, които се включват в Системата, на база на документите,
представени от ФМФИБ и проведено проучване, в това число интервюта със служители на
Възложителя;
 Анализ на необходимата ИТ инфраструктура;
 Преглед на съществуващите данни и номенклатури;
 Дизайн на базата данни;
 Дизайн на интерфейс;
 Разработка на план за миграция на съществуващите данни.
Въз основа на извършения преглед Изпълнителят изготвя проект на техническа спецификация, който
да съдържа информация, данни и предложения по всички изброени по-горе компоненти. Проекта на
техническата спецификация подлежи на одобрение от Възложителя в срок от 14 (четиринадесет)
работни дни от представянето му от Изпълнителя. В случай на констатирани неточности, пропуски,
забележки или необходимост от допълнения, Възложителят има право да върне проекта на
техническа спецификация на Изпълнителя, а последния се задължава да отрази направените от
Възложителя бележки и предложения в проекта на Техническа спецификация, в срок от 7 (седем)
работни дни от получаването им.
Изпълнителят е задължен да представи план-график, включващ всички дейности, етапи, срокове за
изпълнение и отговорни експерти.
Сроковете за изпълнение в план-графика следва да бъдат съобразени с максималните срокове за
изпълнение на отделните етапи, посочени от Възложителя в образеца на Предложение за
изпълнение.
4.2. Разработка
Етапът на разработка включва изпълнението на следните задачи:
 Определяне на детайлни изисквания към функционалностите на Системата;
 Настройка и инсталация на средата;
 Създаване на базата данни;
 Разработка на функционалност по модули:
o Модул „Финансови посредници“;
o Модул „Оперативни програми и Финансови инструменти“;
o Модул „Мониторинг“;
o Модул „Оперативна отчетност“;
o Модул „Финансова верификация“;
o Модул „Финансова отчетност“;
o Модул „Управление на ликвидността“;
o Модул „Нередности“;
o Модул „Управление на риска“;
o Модул „Директно предоставяне на подкрепа“;
o Модул „Одити“;
o Модул „Координация“;
o Модул „Администриране на Системата“.
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 Коригиране на грешки и настройки;
 Провеждане на вътрешни тестове на Системата (в тестова среда). Изпълнителят трябва да
проведе тестване на софтуерното решение в създадена за целта тестова среда, за да
демонстрира, че изискванията са изпълнени. Тестовете за приемане на Системата трябва да
бъдат проведени, като се следват подробни процедури, които следва да бъдат изготвени от
Изпълнителя и променяни при необходимост и одобрявани от Възложителя.
Изпълнителят трябва да приема допълнителни тестове, изисквани от Възложителя за
проверка на съответствието на Системата с технически изисквания на Възложителя.
Приемането на Системата в реална експлоатация се извършва след успешно преминали
тестове, по време на които Възложителят потвърждава обхватът и качеството на Системата и
определя степента на изпълнение на поставените от него технически изисквания. По време
на тестовете Изпълнителят и Възложителят проверяват следните показатели на Системата:
o Коректност и безотказност на работа;
o Ефективност и бързо действие;
o Използваемост: леснотата, с която потребителите могат да се научат да оперират със
Системата;
o Поддръжка: възможности за промени в ИС, с оглед осъвременяването й и отстраняване на
дефекти;
o Сигурност на Системата;
o Оперативност: възможности за свързване на Системата с други системи.
 Представяне на работещ модел на Системата пред ФМФИБ.
Проекта на модел на Системата подлежи на одобрение от Възложителя. В случай на констатирани
неточности, пропуски, забележки или необходимост от допълнения, Възложителят уведомява за
същите Изпълнителя в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от представянето на проекта на модел
на Системата, а Изпълнителят се задължава да отрази направените от Възложителя бележки и
предложения в срок от 7 (седем) работни дни от получаването им.
Участниците трябва да предложат в техническите си предложения методология за тестване, която ще
използва, с описание на обхвата на тестването, вид и спецификация на тестовете, управление на
дефектите, тестови сценарии, регресионна политика, инструменти, логистично осигуряване и други
параметри на процеса. Участниците трябва да посочат методологията на крайния тест за приемане
(тестове за приемане, User Acceptance Tests – тестове за потребителско приемане и др.).
Процедурите за тестове за приемане трябва да покриват всички функционалности, включени в
Системата, както и всички комуникации с ползваните от Възложителя системи.
4.3. Внедряване
За изпълнение на дейностите по разработка на Системата участниците трябва да опишат в своите
технически предложения приложим подход (методология) за софтуерна разработка, която ще
използват, както и инструментите за разработка и средата за провеждане на вътрешните тестове.
Участниците трябва да опишат как предложеният от тях подход ще бъде адаптиран за успешната
реализация на Системата.
Участниците трябва да опишат също процедурата, която планират да използват за миграция на
съществуващите данни в разработената Система. Процедурата да включва стратегията на участника
за миграция на данни и инструментите, които ще бъдат използвани по време на процеса на
миграция. В рамките на стратегията за внедряване на проекта и процеса на миграция от
съществуващите системи към Системата, трябва да се обърне внимание на съгласуването и
валидирането на данните от Възложителя.
В процеса на изпълнение на обществената поръчка Изпълнителят трябва да внедри:
28 | P a g e















Модул „Финансови посредници“;
Модул „Оперативни програми и Финансови инструменти“;
Модул „Мониторинг“;
Модул „Оперативна отчетност“;
Модул „Финансова верификация“;
Модул „Финансова отчетност“;
Модул „Управление на ликвидността“;
Модул „Нередности“;
Модул „Управление на риска“;
Модул „Директно предоставяне на подкрепа“;
Модул „Одити“;
Модул „Координация“;
Модул „Администриране на Системата“.

Изпълнителят трябва да внедри софтуерното решение в информационната и комуникационна среда
на Възложителя. Това включва инсталиране, конфигуриране и настройка на програмните компоненти
на Системата в условията на експлоатационната среда.
Изпълнителят трябва да направи миграция на съществуващите данни на ФМФИБ, в това число:
 Да изготви и представи за утвърждаване от ФМФИБ на план за миграция;
 Да проведе тестова миграция;
 Да извърши анализ на резултатите от тестовата миграция;
 Да извърши мигриране на реалните данни към новата Система.
В случай на констатирани неточности, пропуски, забележки или необходимост от допълнения в
изготвения от Изпълнителят план за миграция, Възложителят уведомява за същите Изпълнителя в
срок от 14 (четиринадесет) работни дни от представянето на документа, а Изпълнителят се
задължава да отрази направените от Възложителя бележки и предложения в срок от 7 (седем)
работни дни от получаването им.
Възложителят има натрупана база от данни от дейността си за над 2 години (в Excel формат).
Първоначалната миграция и зареждане на данни се осъществява от Изпълнителя със съдействие на
Възложителя.
При изпълнение на дейностите по миграция на данните е задължително да бъде позволен тест за
качване на данни, който да води до регистрация на грешка (симулация за качване на данни), като
Системата трябва да позволява изпълнението на няколко пълни тестови цикъла, които да гарантират
по-добра прецизност и коректност на крайния етап на миграцията.
По време и след края на миграциите ще бъде извършена проверка за верифициране на мигрираните
данни от представители на Възложителя, за което се съставя констативен протокол между
Възложителя и Изпълнителя.
След приключване на дейностите по внедряване, което се удостоверява със съставяне на
констативен протокол между Възложителя и Изпълнителя, Изпълнителят и Възложителят следва да
извършат приемни тестове за функционалност на Системата, заедно с мигрираните данни, както и
съответните корекции и настройки (при необходимост от такива), които тестове се осъществяват в
продължителност на 3 месеца.
След изтичане на 3-месечния срок за осъществяване на приемните тестове Възложителят изпраща на
Изпълнителя констативен протокол, съдържащ описание на констатираните недостатъци,
неточности, пропуски, дефекти, несъответствия, проблеми във функционалността и други проблеми.
Изпълнителят се задължава да отстрани всички недостатъци, констатирани по отношение на
Системата и функционалността й, в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от получаване на
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констативния протокол. Ако след изпълнението на задълженията на Изпълнителя, Възложителят
отново констатира недостатъци или каквито и да било проблеми свързани Системата и
функционирането й, Изпълнителят е длъжен да ги отстрани незабавно, при получаване на
съобщение за това от страна на Възложителя.
След отстраняване на всички констатирани недостатъци Възложителят и Изпълнителят подписват
приемо-предавателен протокол за приемане от Възложителя на внедрената Система и въвеждането
й в експлоатация.
4.4. Обучение
Преди подписването на приемо-предавателен протокол за приемане на извършените услуги, и след
отправена заявка от страна на Възложителя, Изпълнителят се задължава да извърши обучение на
екипа на ФМФИБ (минимум 50 души) за работа с разработената и въведена Система, като разходите
за обучението са за сметка на Изпълнителя. Обучението се провежда в база осигурена от
Възложителя. Продължителността на обучението е два работни дни.
Обучението има за цел да подготви служители на Възложителя за работа със Системата и включените
в нея модули. Обучението се състои от теоретична и практическа част. Изпълнителят се задължава да
осигури материали на български език за обучение за работа със Системата.
4.5. Приемане на резултатите
В процеса на изпълнение на обществената поръчка, освен посочените в техническата спецификация
документи, Изпълнителят изготвя и следните доклади:
4.5.1. Встъпителен доклад - информира Възложителя за готовността за изпълнение на
обществената поръчка и следва да съдържа:
 Описание на избрания подход и метод(и) на изпълнение;
 Конкретните стъпки по видове дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на договора,
както и съответните срокове и експерти, в това число план-график;
 Планираните срещи и консултации, включително с представители на Възложителя.
Срока за представяне на встъпителния доклад е 14 (четиринадесет) работни дни от датата на
подписването на договора.
В случай на констатирани неточности, пропуски и забележки, Възложителят има право да върне
встъпителния доклад за доработка или допълване, а Изпълнителят се задължава да отрази
направените от Възложителя бележки и предложения в срок от 7 (седем) работни дни от
получаването им.
4.5.2. Първи междинен доклад – информира Възложителя за напредъка в изпълнението на
договора и следва да съдържа:
 Постигнат напредък в изпълнението на задачите от етапи “Анализ и планиране“ и
„Разработка“, в т.ч. идентифицирани трудности в работата, събрана и анализирана
информация и информация за оставащите за изпълнение дейности.
Срокът за представяне на първия междинен доклад е 14 (четиринадесет) работни дни от одобряване
от Възложителя на проекта на модел на Система, изготвен в етап 2 „Разработка“.
В случай на констатирани неточности, пропуски и забележки, Възложителят има право да върне
междинния доклад за доработка или допълване, а Изпълнителят се задължава да отрази
направените от Възложителя бележки и предложения в срок от 7 (седем) работни дни от
получаването им.
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4.5.3. Втори междинен доклад – информира Възложителя за напредъка в изпълнението на
договора и следва да съдържа:
 Постигнат напредък в изпълнението на задачите по етап „Внедряване“, в т.ч.
идентифицирани трудности в работата, събрана и анализирана информация и информация за
оставащите за изпълнение дейности.
Срокът за представяне на втория междинен доклад е 14 (четиринадесет) работни дни от изтичане на
срока за изпълнение на етап 3 „Внедряване“, посочен в Предложението за изпълнение на поръчката.
В случай на констатирани неточности, пропуски и забележки, Възложителят има право да върне
междинния доклад за доработка или допълване, а Изпълнителят се задължава да отрази
направените от Възложителя бележки и предложения в срок от 7 (седем) работни дни от
получаването им.
4.5.4.

Окончателен доклад - информира Възложителя за цялостното изпълнение на договора
и представя оценка за постигане на целите на обществената поръчка, както и за
изпълнението на конкретните стъпки по видове дейности и съответствието на крайния
продукт с изискванията на техническата спецификация.

Окончателният доклад следва да включва:
 Цялостен отчет за извършените дейности и постигнатите резултати, включително по
отношение на съответствието на крайния продукт с изискванията, определени в техническата
спецификация;
 Описание на срещнатите трудности в процеса на работа, приложения подход за
преодоляването им и влиянието им върху крайния резултат;
 Информация и предложения за решаване на въпроси и проблеми (ако има такива), които са
възникнали в процеса на изпълнение на поръчката и за които Възложителят ще трябва да
търси подходящо решение в близкото бъдеще.
 Представяне на изработената Система.
Срокът за представяне на окончателния доклад е 14 (четиринадесет) работни дни от изпълнение на
дейностите по етап 4 „Обучение“.
4.6. Гаранционна поддръжка
Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка гаранционна поддръжка за период от 3 години,
считано от датата на въвеждане в експлоатация.
При необходимост, по време на гаранционния период трябва да бъдат осъществявани дейности по
осигуряване на експлоатационната годност на софтуера и ефективното му използване от
Възложителя.
Изпълнителят следва да предоставя услугите по гаранционна поддръжка, като предоставя за своя
сметка единна точка за достъп за приемане на телефонни и e-mail заявки за обслужване.
Минималният обхват на поддръжката трябва да включва:
 Извършване на диагностика и отстраняване на докладван проблем с цел осигуряване на
правилното функциониране на системите и модулите;
 Отстраняване на дефектите, открити в софтуерните модули, които са модифицирани или
разработени в обхвата на проекта;
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 Прилагане на кръпки касаещи сигурността на системата и при необходимост корекция в
приложния софтуер с нарушена функционалност вследствие приложените софтуерни
обновявания;
 Обновяване на системния и приложния софтуер до последна актуална версия;
 Разрешаване на проблеми по предложената от Изпълнителя конфигурация на средата
(операционна система, база данни, хардуер и комуникационна среда), използвана от
приложението, включително промени и преконфигуриране на софтуерната и мрежова
инфраструктура на мястото на инсталация;
 Възстановяването на системата и данните при евентуален срив на системата, както и
коригирането им в следствие на грешки в системата;
 Експертни консултации по телефон и електронна поща за системните администратори на
Възложителя за идентифициране на дефекти или грешки в софтуера;
 Актуализация и предаване на нова версия на документацията на системата при установени
явни несъответствия с фактически реализираните функционалности, както и в случаите, в
които са извършени действия по отстраняване на дефекти и грешки, в рамките на
гаранционната поддръжка.
 Резервно копиране и възстановяване (Backup and Recovery)
 Изпълнителят следва да предложи технология за архивиране на данните, която да позволява
възстановяването на състоянието на Системата към зададен момент във времето, който не
надвишава 60 дни от датата на поискването. Системата поддържа функции за резервно
копиране и възстановяване на данните (Backup and Recovery).
 Архивирането на данните се извършва on-line, като това не се отразява на нормалното
функциониране на Системата.
5. ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА
СИСТЕМАТА
5.1. Обща информация
При подготовка на Описанието на етапите и дейностите за изпълнение на поръчката, в частта
касаеща подход за осигуряване на качество на постигнатите резултати, всеки участник следва да
отчита посочените в този раздел условия и изисквания.
Качеството представлява „съвкупност от характеристиките на даден обект, които се отнасят до
способността му да удовлетвори преки или косвени нужди”. Управлението на качеството включва
процесите, необходими за да се гарантира постигането на целите на поръчката. Управлението на
качеството се отнася както до управлението на дейностите-предмет на обществената поръчка, така и
до Системата.
Прилаганата система за управление на качеството трябва да позволява:
 Идентификация на специфичните за дейността процеси, тяхната последователност и
взаимодействието помежду им;
 Определяне на критериите и методите, за да се осигури функционирането и ефикасността на
тези процеси;
 Осигуряване на ресурси за протичането на процесите и информация за тяхното наблюдение и
измерване;
 Наблюдаване, измерване и анализ на процесите;
 Планиране и извършване на действия за постигане на планираните резултати и за
непрекъснато подобряване.
5.2. Процеси по управление на качеството
Процесите по управление на качеството включват цялостното управление на дейностите-предмет на
обществената поръчка, които определят политиката, целите и отговорностите по качеството и ги
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осъществяват чрез планиране на качеството, гарантиране на качеството, качествен контрол и
подобряване на качеството в рамките на системата за качество. Те включват:
 Планиране на качеството – идентифициране на стандартите за качество и начините за
спазването им.
 Гарантиране на качеството – всички планирани и систематични действия в рамките на
системата за качество, които дават увереност, че дейностите за изпълнение на обществената
поръчка отговарят на съответните стандарти.
 Качествен контрол и одит на качеството – проследяване на конкретни резултати, за да се
определи дали отговарят на зададените стандарти и да се набележат начини за отстраняване
на причините за незадоволителните резултати. Резултатите включват както доставката на
конкретен резултат/продукт, така и резултати от управлението на дейностите-предмет на
поръчката (изпълнение на бюджета и графика).
Основната цел на управлението на качеството е да се гарантира, че Възложителят ще получи продукт,
който отговаря на нуждите на неговите потребители и е пригоден за ползване по предвиденото
предназначение.
При взаимодействие между страните се постига:
 Разбиране на нуждите и очакванията, за могат да бъдат адресирани при планиране на
дейностите по управление на качеството;
 Споделяне на опит, което може да спомогне за подобряване ефективността на системата за
управление на качеството;
 Своевременно сигнализиране за потенциални проблеми, които могат да повлияят на
работата.
Основните средства на подхода за управление на качеството, който трябва да се използва за целите
на поръчката, са:
 Анализ, описание и дефиниране на практиките, средствата и последователността на
дейностите, свързани с качеството, създадени за да се гарантира постигането на целите по
качеството.
 Съставяне на ПУК, който се явява основния документ на системата за качество и включва
дефиниции, ресурси и процедури за всички дейности от цялостното управление, които
определят политиката, целите и отговорностите, свързани с качеството, и ги прилагат чрез
средства като планиране на качеството, контрол на качеството, осигуряване на качеството и
подобряване на качеството, в рамките на системата за качество.
 Проследяване и контрол на напредъка по проекта въз основа на ПУК.
 Одит на проектните дейности – вътрешен (от Изпълнителя) и външен (от Възложителя).
 Анализ и докладване на открити аномалии, забавяния, недостатъци, проблеми, както и
отправяне на препоръки за отстраняването и решаването им, за да се гарантира подобряване
качеството на резултатите.
5.3. Прегледи на качеството
Трябва да се провеждат прегледи, които се отнасят съответно до бизнес въпроси, управленски
въпроси и технически въпроси.
Прегледите на качеството, които могат да се извършват по проекта, са както следва:
 Преглед на бизнес въпросите: Това са срещи с цел вземане на решения и проверка, дали
всички програмни задачи са изпълнени правилно, дали всички свързани рискове са били
идентифицирани, анализирани и възложени на конкретни лица за съответни действия, както
и с цел преглед на бизнес и финансовото състояния по дейностите-предмет на поръчката.
 Преглед на изпълнението: Преглед, който се извършва периодично за проследяване
напредъка и текущото състояние на графиците, разходите, плановете, основните етапи,
исканията за промяна, възможностите и проблемите.
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 Съвместен преглед на изпълнението: Преглед, който се извършва с цел оценка и проверка на
състоянието на задачите на всички страни и за проследяване на напредъка, рисковете и
исканията за промяна.
 Преглед на дизайна: Това е независим преглед за оценка и валидация на архитектурата и
дизайна на решението. Тези прегледи трябва да се извършват от лица, които не са автори на
решението и от възложителя.
 Преглед на етап от изпълнението: В края на всеки етап се прави преглед на качеството на
изпълнените до момента дейности, на отчетните резултати, на процесите по доставката им и
на приноса на участващите страни, като се определят и необходимите съответни действия.
 Преглед на продуктите на работата по поръчката: Всички отчетни резултати трябва да
преминат технически преглед и преглед на качеството, преди да бъдат доставени на
Възложителя.
 Независим преглед на изпълнението на дейностите-предмет на поръчката: Специален
преглед, поръчан от пряко участващите страни с оглед проверка на рисковете, техническата
реализируемост и др.
 Преглед на интеграцията: Извършва се ежедневно с цел осигуряване на качеството.
 Преглед на кода: Целта на този преглед е да се гарантира това, че разработения код отговаря
на конвенциите, софтуерната архитектура и най-добрите практики. Примери за такъв преглед
са преглед на:
o Основополагащите елементи на технологичната рамка;
o Елементите, отнасящи се до сигурността;
o Елементите от кода, които притежават висока степен на дефекти;
o Елементи от критична важност за производителността.
6. ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА
6.1. Обща информация
При подготовка на Описанието на етапите и дейностите за изпълнение на поръчката, в частта
касаеща подход за управление на риска, всеки участник следва да отчита посочените в този раздел
условия и изисквания.
Управлението на риска включва идентифициране, оценяване и контролиране на потенциалните
събития или ситуации, които могат да повлияят негативно върху постигане целите и е предназначено
да даде разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати.
Дейността по управление на риска обхваща всички функции, дейности и процеси, изпълнявани във
връзка с разработка на Системата, тъй като всяка от тях съдържа риск, наречен „присъщ риск“. След
предприемане на конкретни реакции (действия) продължава да съществува риск, наречен
„остатъчен риск“. Той показва, че рискът не може да бъде премахнат изцяло.
Най-важните характеристики на всеки подход за управление на риска са, както следва:
 Ранно идентифициране на рисковете;
 Количествен и качествен анализ на рисковете, оценка на въздействието им и приоритизация;
 План за реакция (действие) спрямо риска, с цел смекчаване на рисковете при непредвидени
събития;
 Постоянен мониторинг на известните рискове и контрол за появата на нови.
6.2. План за управление на риска по време на реализация на дейностите по разработване и
внедряване на Системата
Управлението на риска е систематичният процес по идентифициране, анализиране и реагиране на
рисковете за реализация на поръчката. То включва увеличаване на вероятността и последствията от
благоприятни събития и ограничаване на вероятността и последствията от нежелателни по
отношение на целите на поръчката събития.
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Основните процеси при управлението на риска са следните:
 Планиране на управлението на риска – процесът на определяне на подхода и дейностите по
управление на риска.
 Идентификация – определяне на рисковете, които могат да повлияят на поръчката, и
документирането на характеристиките им.
 Качествен анализ – оценка на влиянието и вероятността от даден риск. Този процес
подрежда рисковете според евентуалното им влияние върху целите на поръчката.
Качественият анализ на риска е един от начините да се определи важността на дадени
рискове и да се насочат достатъчно усилия/ ресурси за справяне с тях, като времето за
реакция може да е критичен фактор при някои рискове.
 Количественият анализ на риска е цифровото изражение на вероятността даден риск да се
осъществи и последствията му върху целите на поръчката. За изчислението се използва
относителната тежест, спрямо поръчката, на всеки значим риск, определяне на реалистични и
постижими разходи, график и обхват, както и на резервни разходи и график.
 Планирането на реакции е процесът, при който се разработват варианти и действия, които
увеличават възможностите и намаляват заплахите за осъществяване на целите на поръчката.
Той включва възлагане на отговорности на отделни хора или групи във връзка с действията
при конкретни рискове.
 Наблюдение и контрол на риска е процесът по проследяване на набелязаните рискове,
проверка за нови и остатъчни рискове.
6.3. Етапи
Процесът по управление на риска включва следните основни етапи:
 План за управление;
 Идентифициране, анализ и оценка;
 Документиране и приоритизиране;
 План за действие спрямо риска и минимизиране на последствията;
 Постоянен мониторинг.
6.3.1.
План за управление на риска
Планирането на управлението на рисковете означава да се определят подходът и дейностите по
управление на риска.
Планът за управление на риска включва:
 Методология: Определя как ще се извършва управлението на риска за настоящата поръчка.
 Роли и Отговорности: Членовете на екипа поемат роли и отговорности, относно
управлението на риска. Ролите са съобразени с определените в поръчката, а отговорностите
са конкретно обвързани с процеса по управление на риска.
 Бюджетиране: Включва бюджетиране на разходите за процеса на управление на риска.
 Синхронизиране: Управлението на риска е процес, който съпътства цялостното изпълнение.
Той трябва да започне веднага след като са налице съответните входни данни и се
осъществява през жизнения цикъл на изпълнение на поръчката.
 Изчисляване: Изчисляването на вероятността от възникване и степента на въздействие с
помощта на специализирана матрица елиминира възможността за различни интерпретации и
помага за съпоставка между рисковете.
 Формат на докладите: Описание на формата на докладите по управление на риска, които се
използват в поръчката и какво се включва в тях.
 Проследяване: Как се одитира процесът по управление на риска, както и каква документация
се въвежда и използва.
6.3.2.
Идентифициране, анализ и оценка на рисковете
В този етап от процеса на управление на риска се откриват рисковете, които биха могли да повлияят
негативно върху изпълнението на целите на поръчката.
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От съществено значение при идентификацията на рисковете е:
 Тяхното възможно най-пълно откриване, тъй като съществува голяма вероятност рисковете,
които не са идентифицирани в тази фаза, изобщо да не бъдат открити;
 Моментът на идентифициране на рисковете, защото колкото по-рано е открит един риск,
толкова по-успешно е управлението му.
6.3.3.
Инструменти и техники за идентифициране на риска
 Преглед на документация
o Анализ на „Какво е” и „Какво не е” част от документацията, включително договори,
планиране, техническа документация може да помогне да се идентифицират
правилно рисковете.
 Техники за събиране на информация
Друг начин за идентифициране на рисковете е да се използва една или няколко от
изброените по-долу техники.
o Брейнсторминг
В началото на всеки проект екипът, работещ по него, трябва да отговори на редица въпроси
като „какво“, „защо“ и „как“. Един от най-добрите начини това да се осъществи, е чрез
провеждането на т.нар. Брейнсторминг (Мозъчна атака, brainstorming) – генериране на идеи
без те да се отсяват, като този процес помага дадена идея да породи друга.
o Делфи техника
Тази техника се използва за изграждане на консенсус между експертите, които участват
анонимно. Искането за информация се изпраща на експертите, техните отговори се събират и
резултатите се изпращат обратно към тях за по-нататъшно преразглеждане, докато бъде
постигнат консенсус.
o Анализ на първопричината
Реорганизацията на идентифицираните рискове по принципа на основните им първопричини
помага да се идентифицират повече рискове.
 SWOT анализ
Този метод на анализ разглежда поръчката, екипа, средата, заинтересованите страни,
техническата рамка и други, за да насочи към рискове чрез определяне на основните точки,
които характеризират силните страни /Strengths/, слабите страни /Weaknesses/,
възможностите /Opportunities/ и заплахите /Threads/ за изпълнение на поръчката.
 Чеклист Анализ
Включва списък за проверка на рисковите категории.
 Анализ на предположенията
Анализиране на направените в изпълнение на поръчката предположения и проверка, дали те
са валидни.
 Диаграмни техники
Разглеждат се диаграми и графики на причината и следствието, като това помага да се
идентифицират допълнителни рискове за изпълнение на поръчката.
6.3.3.1 Регистър на рисковете
Регистърът на рисковете е мястото, където се съдържа по-голямата част от информацията за
рисковете. Това е единен документ за целия процес по управление на риска, които подлежи на
постоянно обновяване с информация, идентифициране на рисковете и по-късно процеси за
управление.
Регистърът включва:
 Списък на рисковете;
 Списък на потенциалните ответни реакции;
 Първопричините (източници) за рисковете (първопричините на рисковете се документират);
 Промяна/Обновяване на категориите рискове.
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6.3.3.2 Анализ на риска
При този етап се изследват вероятността от настъпване, честотата, последиците и причините за
възникване на конкретните рискове. Освен това, в хода на анализа се оценяват очакваните разходи
за противодействие на отделните рискове в зависимост от възможните действия за реакция спрямо
риска.
6.3.3.2.1 Качествен анализ на риска (Qualitative Risk Analysis)
Качественият анализ на риска е субективен анализ на идентифицираните рискове. Оценява се
влиянието и вероятността от даден риск. Този процес приоритизира рисковете според евентуалното
им влияние върху целите на поръчката.
Тъй като качествения анализ на рисковете се прави на базата на субективна оценка, рейтингът на
някой риск може да варира в зависимост от пристрастността на лицето, което определя рейтинга. Ето
защо се въвежда стандартна рейтингова система за въвеждане на общо разбиране на това, какво
означава всеки рисков рейтинг.
6.3.3.2.2 Оценка на качеството на данните за рисковете
Оценката на качеството на данните за рисковете включва определяне на следните параметри за
всеки риск:
 Обхват на разбирането за риска;
 Наличните данни за риска;
 Качество на данните;
 Надеждност и цялостност на данните.
6.3.3.2.3 Матрица на Вероятност и Въздействие (Probability-Impact Matrix)
При подготовката за изпълнение на дадена дейност е необходимо да се направи оценка на риска, за
да се оценят възможните рискове на ранен етап и да се предложат мерки за смекчаване или
избягване на рисковете. На представената по долу таблица е показана типична и проста матрица за
оценяване, която може да се използва при този вид оценки.
Общият числен риск – Рейтинг на риска е произведението от стойностите на Вероятност*Въздействие

Вероятност
на
проявление

Рейтинг на риска

Гарантирано

5

10

15

20

25

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

Много слабо 1
вероятно

2

3

4

5

5
Много
вероятно
4
Вероятно
3
Малко
вероятно
2
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1
Въздействие

Много ниско

Ниско

Средно

Високо

1

2

3

4

Много
високо
5

Таблица 1 Матрица за оценяване на риска

За да се оцени риска, се оценяват вероятностите и въздействието от 1-5. На фокус са тези рискове с
рейтинг (Вероятност*Въздействие) например над 6.
Матрицата за оценяване на риска трябва да се използва заедно с таблицата с приоритетни действия,
описана по-долу:

Оценка на риска

Ниво на риска и препоръчителни действия

0 до 6

Нисък риск: целта е да се гарантира, че мерките за контрол се
поддържат и спазват, а активността може да не се променя.

7 до 12

Умерен риск: рискът е приемлив, ако разходите за намаляване на
въздействието му ще надхвърлят подобренията, постигнати при
намаляването на риска.

15 и 16

Значителен риск: рискът е допустим само ако намаляването на риска е
непрактично или ако разходите му са непропорционални на
подобренията и ползите.

20 и 25

Неприемлив риск: риск, който не може да бъде оправдан (освен при
извънредни обстоятелства), при който се осигуряват ресурси и
финансиране за контрол на риска, независимо от цената

Таблица 2 Таблица за приоритизиране на действията
6.3.3.3 Категоризация на рисковете
Данните от категоризацията са полезни при планирането на отговора на рисковете и позволяват да
се неутрализират рискове чрез премахване на една от причините.
6.3.3.4 Оценка на спешността на рисковете
В допълнение към създаването на списък с рисковете, анализът включва и отбелязване на рисковете,
които трябва да се движат по-бързо през процеса, отколкото другите.
6.3.3.5 Количествен анализ на рисковете (Quantitative Risk Analysis)
Количественият анализ на риска е цифровото изражение на вероятността от сбъдването на даден
риск и последствията му върху целите на поръчката.
Като част от количественият анализ може да се ползват по-сложни техники за по-обективен анализ
на риска, а именно общият риск да бъде определен количествено по отношение на разходите,
графика и обема на работа (cost, time, schedule). Чрез него могат да се определят резерв от време и
бюджет за риска.
Резултатите от количествения анализ се използват в следващите етапи от процеса. Те се отразяват в:
 Актуализиран Регистър на рисковете;
 Приоритизиран списък на количествени рискове;
 Размер на предвидени резерви от време и на необходимите разходи;
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 Възможни реалистични и постижими дати за завършване и разходите за изпълнение на
поръчката;
 Количествена вероятност за изпълнение на целите на поръчката;
 Тенденции в количествения анализ на риска;
6.3.4.
Приоритизиране и документиране на рисковете
Отделните рискове се подреждат по приоритет, като се определят тези от тях, за които задължително
следва да бъдат предприети действия.

6.3.5.

последиците
на
Мерки за преодоляване
(Стратегия за смекчаване)

Мерки за предотвратяване на настъпване

Индикатор

Въздействие (Рейтинг)

Вероятност

Степен на влияние

Приоритет

Собственик (Отговорник)

Отражение върху поръчката

Описание

Категория

Група риск

Рисковете се документират в Регистър на рисковете в следния примерен формат, като включва и
мерки за предотвратяване на настъпване на дефиниран риск и/или мерки за преодоляване на
последиците от евентуално сбъдване на един или повече от дефинираните рискове (Стратегия за
смекчаване). Този документ ще се поддържа и актуализира от Изпълнителя през целия жизнен цикъл
на изпълнение на поръчката, като в процеса на изпълнение могат да бъдат добавяни нови рискове,
или някои от рисковете да отпаднат, спрямо конкретната ситуация от етапа на поръчката.

Планиране на отговорите на рисковете (План за действие/реакция спрямо риска)

След като рисковете са идентифицирани, анализирани и оценени, се преминава към етап на
определяне на действия за реакция спрямо риска, ако той се случи.
Планирането на отговори на рисковете е процес на разработване на варианти и определяне на
действия, които увеличават възможностите и намаляват заплахите за осъществяване на целите на
проекта. Той включва възлагане на отговорности на отделни лица или групи (екипи) във връзка с
действията при отделните рискове. При извършване на планирането на отговори на рисковете се
прави задълбочен анализ на потенциалните ответни реакции за всеки риск.
6.3.6.
Стратегии за реакция спрямо риска
6.3.6.1.

Изборът на стратегии за отговор на рискове, включва:

 Избягване (Avoidance) – елиминира риска, като отстранява причината за него;
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 Смекчаване-намаляване на риска (Mitigation) – намалява вероятността за случване на риска;
(намаляване на вероятността или въздействието на заплахата, като по този начин се намалява
риска и той се премахва от списъка на топ рисковете);
 Прехвърляне (Transference) – Трансфериране на друга страна/участник, която/който да
отговаря за конкретния риск. Отговорността се поставя на други лица/фирми (застраховане,
гаранции, аутсорсинг на работата).;
 Приемане (на риска и заделянето на рисков резерв за отговор, ако се случи). Такава реакция
е възможна ако определени рискове имат ограничено (незначително) влияние върху
постигане на целите или ако разходите за предприемане на действия са непропорционални
на потенциалните ползи.
6.3.6.2.

Изборът на стратегии за отговор на възможности, включва:

 Използване (обратното на избягване);
 Разширяване (обратното на смекчаване);
 Споделяне (обратното на трансфериране).
Изборът на стратегии за отговор и на заплахи и на възможности, включва и приемането на риска.
Активното приемане включва също така създаването и изпълняването на планове за непредвидени
ситуации.
6.3.6.3.
Резултатите от планирането на отговорите на рисковете са:
 Актуализиран план за управление на проекта;
 Актуализация на проектната документация, включително План за управление на риска;
 Актуализации на Регистъра на рисковете.
6.3.7.

Наблюдение и контрол на рисковете (мониторинг)

Наблюдението и контролът на риска е процес по проследяване на идентифицираните рискове,
наблюдаване на остатъчни рискове и откриване на нови рискове.
На всеки идентифициран риск при изпълнение на поръчката Изпълнителят може да постави
отговорник (Risk Owner), който поема отговорност за предварително определените действия спрямо
риска съгласно стратегията за смекчаване.
6.3.8.

Резултати от процеса по наблюдение и контрол на рисковете

Промени в Регистъра на рисковете (процесът по наблюдение и контрол на рискове ще добавя
следното в регистъра на рисковете):
 Резултати от преоценка на риска и риск одити;
 Актуализации на предишните части на управлението на риска, включително идентифициране
на нови рискове;
 Закриване на рисковете, които вече не са приложими;
 Подробности за това какво се е случило, когато рисковете са възникнали;
 Поуки;
 Искания за промяна, включително препоръчани коригиращи и превантивни действия;
 Промени в плана за управление на поръчката;
 Актуализации на проектната документация, включително План за управление на поръчката,
ПУК и Регистъра на рисковете.
6.4. Екип за изпълнение на дейностите по управление на риска
При изпълнението на поръчката дейностите по управление на риска ще се изпълняват съобразно
функциите, правомощията и ролите на съответните членове на екипа и ръководни органи.
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Задачи и отговорност на участниците в проекта:
Роля

Отговорност

Ръководител
на Събира цялостна и пълна информация за рисковете от отделни лица
екипа (РЕ, Project и различни източници;
Manager)
Отговаря за точността на вероятностите, очакваното въздействие и
времето на действие;
Изгражда и поддържа Регистър на Риска;
Събира и докладва мерките и показателите на риска;
Докладва рисковете на висшия мениджмънт;
Приоритизира рисковете.
Членове на екипа

Идентифициране на нови рискове;
Оценка на рисковата вероятност;
Оценка на въздействието и времевия интервал;
Категоризация на рисковете;
Препоръчителни действия;
Помощ при приоритизиране на риска.

Ръководители (при Разрешават разходи за намаляване на риска;
Възложителя
и
Разрешават допълнителни ресурси или промени за намаляване на
Изпълнителя)
риска
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