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Съвременни програмни средства от 

Index-Bulgaria Ltd.,  
свързани с е-управление 



Теми 

• За Индекс-България ООД 

• Подход при разработка на приложен софтуер 

• Универсални параметризирани компоненти и инструментариуми  

• Генериране на екранни форми за електронни услуги 

• Универсални справки 

• Статистически справки 

• Интегрирани справки за обект в множество системи - 
интегратор 

• Приложение на софтуерните средства 



Индекс-България ООД 

• Над 20 години опит в разработка на автоматизирани 
информационни системи (АИС) 

• Над 68 различни АИС 

• Реална експлоатация на над 45 000 технологични работни места 

• „е-Документооборот” - над 375 различни клиенти с над 11 600 
работни места 

• Експлоатация  на част от системите в режим 7х24 



Основни проекти, изпълнени от Индекс-
България ООД 

• ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

• Е-ПАРЛАМЕНТ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ 

• ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА “БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ” 

 (експлоатирана безпроблемно в периода 1999 – 2010 г. на над 1300 работни 
места)  

• НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА “БЮРА СЪДИМОСТ” 

 (използва се от около 1000 работни места и годишно със системата се 
издават над 1 000 000 документи – справки и свидетелства за съдимост) 

• АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЛОВОДНО-АРХИВНА СИСТЕМА И ИНТРАНЕТ ПОРТАЛ НА 
СМЕТНАТА ПАЛАТА 



Основни проекти, изпълнени от Индекс-
България ООД 

• НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ДВИЖЕНИЯТА И КОНТРОЛ НА 
ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА ЖИВОТНИТЕ 

 (системата се използва от над 5200 потребители, в режим 7/24 часа, а 
броят на едновременно работещите потребители достига 1000) 

• ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА В 
БЪЛГАРИЯ 

 (над 1000 потребители с тенденция за значително увеличаване) 

• ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МАНЕВРИТЕ В 
ПРИСТАНИЩА – MOVER 

• АИС “РАЗСЛЕДВАНЕ В МВР” 

• СИСТЕМА ЗА ДОСТЪП И СПРАВКИ В ЦЕНТРАЛНИТЕ БАЗИ ДАННИ НА ИНТЕРПОЛ 

• СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНО 
ОБСЛУЖВАНЕ ЗА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ 



Подход при разработка на приложен софтуер 

• Универсални параметризирани компоненти и инструментариуми 
(софтуерни средства), които обхващат значителна част от 
функционалностите на една АИС 

• Използват се във всички информационни системи, реализирани 
от Индекс-България ООД 

• Тествани, многократно вграждани и наработени в изградените 
от Индекс-България ООД системи 

 

• Намалява се времето за разработка на информационни системи 

• Повишена надеждност и качество на съответната приложна 
програмна система 



Предимства 

• Еднократна разработка 

• Настройка при разработката на нова система 

• Значително по-малък по обем новоразработен код 

• Съществено съкратено време за разработка на нова АИС 



Универсални параметризирани компоненти и 
инструментариуми – 1/2 

• Описание на информационен  модел на АИС - информационни 
обекти, връзки и събития в информационна система 

• Поддържане на номенклатури 

• Универсални справки 

• Статистически разпределения на информация, чрез динамично 
дефиниране на статистически таблици 

• Средства за интегриране на информация от различни 
информационни системи (интегратор) 

• Поддържане на журнал на информационна система с 
възможности за справки в него 



Универсални параметризирани компоненти и 
инструментариуми – 2/2 

• Средства за описание и изпълнение на бизнес-процеси 

• Дефиниране на потребители и групи потребители и управление 
на достъпа им до АИС 

• Описание и изпълнение на електронни услуги 

• Средства за документооборот 



• Функционалности, които обикновено се изискват при разработка 
на автоматизирани информационни системи (АИС) 

• Предназначени за обектноориентирани системи с релационни 
бази данни, отговарящи на SQL-ANSI стандарта 

• Лесно използване при разработка на нови АИС 

• Възможност за използване в АИС, намиращи се в експлоатация 

 

Възможност за разширение на набора справки и статистики 
на системи, разработени от други изпълнители 

 

Обща информация за софтуерните средства 



Основен принцип 

Параметризирано описание на информационния модел на АИС 
(логически и физически), чрез който се описват бизнес-обектите 
на системата и отношенията, които възникват между тях, в 
термините на връзки между обекти и настъпили събития 



Елементи на универсалния информационен модел на АИС 

• Обекти 

• Събития 

• Връзки между 
обекти и събития 

• Атрибути 

• Структури от 
атрибути 

 



Генериране на екранни форми за електронни услуги 

• Параметризирано описание на входни екранни форми – 
информационен обхват, дизайн, начин на валидация на данните 

• Механизъм за автоматизирано генериране на екранни форми и 
осигуряване на интерфейс за въвеждане и валидация на данните 
на електронна услуга 

• Реализация на електронни услуги до ниво 4 според нормативната 
уредба за електронните услуги, т.е. двустранна комуникация – 
заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, 
включително електронно подаване на данни и документи, 
електронна обработка на формуляри, електронна персонална 
идентификация на потребителите и онлайн разплащане или 
доставка 



Описание на екранна форма за електронна услуга 



Електронна  услуга чрез генерирана входна форма - 1/2 

• Заявителят избира входна форма за въвеждане на данни 

• Системата предоставя интерфейса за въвеждане на избраната 
входна форма и я визуализира на екрана 

• Заявителят въвежда данни, като използва различните визуални 
контроли, описани в модела на входна форма 

• Системата управлява и контролира въведените данни 

• Заявителят има възможност да сканира хартиени документи за 
услугата 

• Заявителят има възможност да прикачи електронни документи 
(файлове) към електронната услуга 



Електронна  услуга чрез генерирана входна форма – 2/2 

• Подаваното заявление може да се подпише с квалифициран 
електронен подпис (КЕП) 

• Заявителят потвърждава въведените данни и подава чрез web-
service данните на системата, която изпълнява услугата 

• Заявителят получава обратна информация за подаденото 
заявление – регистрационен номер и дата на регистрация на 
заявлението и код за достъп на потребителя за проследяване на 
движението на заявената услуга 



Електронна  услуга чрез генерирана входна форма 



Универсални справки 

• Описание на информационния модел на системата: 
обекти 
събития 
връзки между тях 

• Описание на номенклатурите 

• Предоставяне на изграждащия справката на метаописанието на 
обектната среда, съдържащо се в модела 

• Изграждане на дърво на заявка: 
 въвеждане на условията, на които трябва да отговарят 

обектите, включени в извадката 
избор на  елементи, които да се изведат в резултата 

 



Заявяване на справка 

• Избор на обект на справката и свързани с него обекти и събития 

• Задаване на условия за търсене - за всеки от атрибутите, в 
зависимост от типа му, може да конструира условие чрез 
използване на различни оператори за сравнение: =, >, <, <=, >=, 
between, is null, not, like 

• Дефиниране на съдържанието на резултата 

• Запазване на условието за последващо изпълнение 



Заявяване на справка 



Изпълнение на справка 

• Генериране на SQL заявка за извличане на записи от базата данни 

• Изпълнение на генерираната заявка и формиране на резултата 

 



Представяне на резултат 

• Представяне на намерените релевантни записи в табличен вид 
за разглеждане 

• Странициране на таблицата с релевантните обекти 

• Сортиране по всяка колона 

• Възможност за разпечатване на получения резултат 

• Възможност за съхранение във файл във формати pdf, xls, csv, xml 
на получения резултат 

 



Статистически справки 

• Описание на информационния модел на системата; 

обекти 

събития 

връзки между тях 

• Описание на номенклатурите 

• Дефиниране на структура на статистическа таблица, която да се попълни 
при изпълнение на статистическа справка: 

Задаване на име и описание на статистическа таблица 

Избор на обекта, който подлежи на статистическо разпределение 

Избор на функция за агрегиране (брой/сума) 

Създаване на дефиниция на статистическа таблица 



Динамична статистическа таблица 



Заявяване на статистическа справки 

• Избор на статистическа таблица, която трябва да се запълни с 
резултата от изпълнението на статистическа справка 

• Задаване на условия за търсене - за всеки от атрибутите, в 
зависимост от типа му, може да конструира условие чрез 
използване на различни оператори за сравнение: =, >, <, <=, >=, 
between, is null, not, like 

• Определяне дали в клетките с данни да се изчислява процент от 
общото и до кой знак да се закръгли стойността му 

• Запазване на условието за последващо изпълнение 



Изпълнение на статистическа справка 

• Генериране на SQL заявка за извличане на информация от базата 
данни 

• Изпълнение на генерираната заявка 

• Агрегиране на данните, изчисляване на заявените стойности за 
процент и общо 

• Формиране на обект с резултата от статистическото 
разпределение 

 



Представяне на резултат от статистическа справка 

• Визуализиране на статистическата таблица с резултата на 
екран 

• Възможност за разпечатване на получения резултат 

• Възможност за съхранение във файл във формати pdf, xls, csv, xml 

• Представяне на статистическото разпределение в графичен вид 

 



Интегратор – универсални справки в множество АИС 

• Едновременно търсене на информация в множество АИС 

• Функции: 

 Описание на интегрирани модели на данни 

 Изпълнение на интегрирани справки 

• Описание на модела на данните на всяка АИС, в която ще се 
заявява справка за обект 

• Описание на модел на Интегратора, който може да включва 
описание на обекти, с техните структури и атрибути, по които 
ще се извършва интергирано търсене. Обектите могат да 
принадлежат на всички АИС или на част от тях 



Дефиниране на съответствия за интегрирани справки 

• обект на АИС с обект на Интегратора 

• атрибути на обект на АИС с атрибути на съответен обект на 
Интегратора, като за номенклатурните атрибути се дефинира 
и логически списък за прекодиране на стойностите 

• структура на обект на АИС със структура на съответен обект 
на Интегратора 

• атрибути на структура на АИС с атрибути на съответна 
структура на Интегратора, като за класификационните 
атрибути се дефинира и логически списък за прекодиране на 
стойностите 

 



Заявяване на интегрирана справка 

• Избор на обект на справката и свързани с него атрибути и 
структури 

• Задаване на условия за търсене - за всеки от атрибутите, в 
зависимост от типа му, може да конструира условие чрез 
използване на различни оператори за сравнение: =, >, <, <=, >=, 
between, is null, not, like 

• Дефиниране на съдържанието на резултата 

• Избор на системите, в които да се търси информация 

 



Изпълнение на интегрирана справка 

• Трансформиране на заявката за справка от модела на 
Интегратора в модела на всяка отделна АИС 

• Прекодиране на номенклатурни стойности, използвани от 
Интегратора, в значения, използвани от съответната АИС 

• Генериране на SQL заявка за изпълнение в базата данни на 
съответната АИС 

• Изпълняване на генерираната заявка и извличане на записите, 
отговарящи на зададените условия 

 



Представяне на резултат от интегрирана справка 

• Визуализиране на записите, отговарящи на зададените условия 
във всяка от АИС 

• Странициране на резултата 

• Сортиране по всяка колона от таблицата 

• Възможност за разпечатване на получения резултат 

• Възможност за съхранение във файл във формати pdf, xls, csv, xml 
на получения резултат 



Резултат от интегрирана справка 



Среда за разработка  

• Платформа за програмиране - JAVA 1.7, JSF 2.2 

• СУБД – всички бази данни от релационен тип, отговарящи на SQL 
ANSI стандарта 

• Средства за работа с базата данни - Hibernate 4.x 
 

 

Универсалните параметризирани компоненти и 
инструментариуми  са платформено независими и могат да се 

използват с различни операционни  системи, бази данни и 
приложни сървъри 

 



Допълнителна информация 

• Част от Универсалните параметризирани средства, 
разработени на Java, са осигурени по Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 

• Параметризираните универсални инструментариуми и 
компоненти на Индекс-България ООД се разширяват и развиват 

• Авторските права на Универсалните параметризирани средства 
принадлежат на „Индекс-България“ ООД 

 
 

 



Области на приложение на софтуерните средства 

• Разширение на набора справки и статистики както на 
разработвани, така и на вече внедрени в експлоатация 
системи 

• Възможност за разширение на набора справки и статистики 
на системи, разработени от други изпълнители 

• Интегрирана справочна дейност в наличните в една или 
различни организации системи 

• Създаване и актуализация на електронни форми за 
електрони услуги 

Важно 



 

Благодаря за вниманието 


