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Техническо задание 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Одит на информационната сигурност на Централизираната система за 

случайно разпределение на делата с оглед ограничаване на вътрешни и 

външни уязвимости на системата” 

 

Към всяка употреба в текста по-долу (заедно с всички форми на 

членуване, в единствено или множествено число) на: СТАНДАРТ, 

СПЕЦИФИКАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ ИЛИ ДРУГА 

ТЕХНИЧЕСКА РЕФЕРЕНЦИЯ, както и на КОНКРЕТЕН МОДЕЛ, 

ИЗТОЧНИК, ПРОЦЕС, ТЪРГОВСКА МАРКА, ПАТЕНТ, ТИП, 

ПРОИЗХОД ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 

49, ал. 2 от ЗОП, ако изрично не е указано друго, следва автоматично да се 

счита за добавено: „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО/И”! 

 

1. Обща информация за Централизираната система за случайно 

разпределение на делата (ЦССРД) 

 

ЦССРД е разработена и пусната в експлоатация през 2015 год., като 

централизирана уеб-базирана система работеща с крайните клиенти 

чрез Интернет.  За осигуряване на продукционна среда се използват 

сървъри с процесорна архитектура - x86. Операционната среда е 

Windows Server 201x. Достъпа до приложната среда на системата се 

извършва чрез Уеб сървър - Internet Information Server  (IIS) 

Софтуера е изграден, чрез използване на технологията  и 

възможностите на фреймуърка  .NET и MVC. За съхранение и 

управление на данните се използва Система за управление на бази 

данни - MS SQL. Сървърите са разположени в сградата на ВСС.  

 

2. Обект и цели на поръчката 

Предметът на поръчката е „Одит на информационната 

сигурност на Централизираната система за случайно разпределение 

на делата с оглед ограничаване на вътрешни и външни уязвимости на 

системата”. 
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Целта е идентифициране на наличните процеси, инструкции и 

указания свързани с използването на ЦССРД и тяхното съпоставяне 

спрямо изискванията за информационна сигурност залегнали в 

Закона за електронно управление (ЗЕУ) и Закона за киберсигурност 

(ЗК), както и добрите международни практики за ограничаване на 

вътрешни и външни уязвимости на системата. 

 

2.1 Място за изпълнение на поръчката е сградата на Висш 

съдебен съвет в гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ №12. 

 

2.2 Срок за изпълнение на поръчката 

До 45 дни от датата на влизане в сила на договора. 

 

2.3 Обхват на поръчката 

Обхватът на поръчката включва извършване на анализ и 

оценка на текущото състояние на сигурността на ЦССРД, 

изготвяне на доклад и препоръки за ограничаване на вътрешни 

и външни уязвимости. 

Обхватът на поръчката включва, като задължителен 

минимум, извършване на ИКТ (информационни и 

комуникационни технологии) - одит от гледна точка на 

информационната сигурност, обхващащ: 

 

 Организационни мерки - Преглед и оценка на 

ефективността на внедрените контроли за постигане на 

информационна сигурност - възможности за възстановяването на 

Централизираната система за случайно разпределение на делата и 

нейните  услуги и бази данни; 

 

 Преглед и оценка на ЦССРД 

o Анализ на архитектурата и дизайна; 

o Верификация и валидация на изходния код, процедури и 

техническа документация; 

o Преглед на използваните механизми за автентикация на 

крайните потребители на ЦССРД, защита на 

информацията, пароли и съхранение 

o Преглед на механизмите за достъп до базата данни; 

o Наличие и управление на журнални файлове (логове); 
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o Управление на криптографски механизми, алгоритми, 

ключове и контроли; 

o Оценка на уязвимостите; 

 Преглед и оценка на сигурността на базата данни на 

ЦССРД и системата за управление на базите данни (СУБД) 

o Оценка на използваните административни акаунти; 

o Възможности за отдалечен достъп до базите данни; 

o Оценка на уязвимостите; 

 Преглед и оценка на сигурността на сървърите свързани с 

работата на ЦССРД 

o Преглед на сигурността на операционните системи; 

o Преглед на сигурността на използвания уеб сървър (IIS); 

o Преглед на използваните механизми за автентикация, 

защита на информацията, пароли и съхранение; 

o Оценка на уязвимостите; 

 Анализ на използваните механизми за сигурност в 

комуникационната среда 

o Анализ на настройките на защитните стени; 

o Анализ на възможността за несанкциониран достъп; 

 Изпитване чрез тестове за неоторизиран пробив (penetration 

test) на информационна система на ЦССРД  и използваната система 

за управление на базите данни (СУБД) в контролирана среда 

o Анализ и оценка на уязвимостите 

 

3. Организация и методология 

В своето предложение участникът трябва да опише вижданията 

си за организация и методология на проекта. 

Използването на софтуерен (системен и приложен) и хардуерен 

инструментариум за целите на проекта е за сметка на Изпълнителя. В 

процеса на извършване на дейностите на Изпълнителя ще бъде 

предоставен достъп: до сървърни помещения; до продукционна и 

мрежова среда; до наличният сорс код,   както и до наличната 

документация за ЦССРД.  

За целите на проверка на сорс кодовете и в случай на 

необходимост, ще бъде предоставена тестова виртуална среда на 

сървъри собственост на ВСС. Разгръщането на временни ресурси 

върху предоставената тестова среда ще се извърши от Изпълнителя, 
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като лицензионните права ще са за негова сметка.  Не се позволява 

копирането и изнасянето на сорс код извън сградата/ите на ВСС. 

Не се допуска отдалечен достъп до информационните ресурси 

на ВСС. 

При извършване на проверките, не се допуска активна намеса 

(изтриване, промяна, преместване и др.) в продукционната среда на 

системата, която би довела до нейното спиране или увреждане. 

 

3.1 Подход за реализация на дейностите по управление на 

извършване на услугата 

В своето предложение участникът трябва да опише 

подробно методологията за управление, която ще бъде 

използвана и следвана, както и подхода за управление и контрол 

на качеството на изпълнението. 

Участникът следва да използва добре позната и доказана 

методология за управление на проекти. 

3.2 Подход за управление на риска 

Участникът трябва да опише подробно подхода и 

използваната методология за управление на рисковете по време 

на изпълнението на дейностите. Необходимо е да бъдат 

идентифицирани предварителни рискове, свързани с 

дейностите, като всеки риск да бъде оценен на база 

предложената методология и да бъдат предложени коригиращи 

действия за неговото отстраняване, минимизиране или 

приемане. 

3.3 Подход за извършване на анализ на текущото състояние и оценка 

на ЦССРД.  

Участникът трябва да представи описание на избрания от 

него подход  за реализиране на тази дейност. Описанието на 

подхода трябва да включва методология за изпълнение на 

дейностите, както и необходимите входни и изходни данни. 

3.4 График за изпълнение 

Участникът трябва да предложи план-график за изпълнение 

на дейностите под формата на диаграма на Гант (Gantt Chart). 
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4. Описание на дейностите 

Дейностите, които трябва да бъдат изпълнени в обхвата на поръчката 

включват 

4.1 Изготвяне на анализи и препоръки към използваните 

информационни активи обслужващи Централизираната 

система за случайно разпределение на делата. 

В рамките на тази дейност трябва да бъде изготвен доклад 

за текущото състояние и препоръки към използваните 

информационни системи обслужващи работата на ЦССРД. При 

изготвянето му доклада да бъде съобразен със сигурността, 

безотказността, резервираността и надеждността на системите. 

 

4.2 Извършване на IT одит от гледна точка на информационната 

сигурност на използваните информационни активи от ЦССРД, 

като включват минимум следното: 

 Преглед и обща оценка на ефикасността на внедрените 

контроли за постигане на информационна сигурност; 

 Преглед и обща оценка на сигурността на базите данни 

и системите за тяхното управление; 

 Преглед на обща оценка на сигурността на сървърите и 

предоставените от тях услуги; 

 Преглед и обща оценка на сигурността на мрежовата и 

комуникационна инфраструктура; 

 Извършване на сканиране (Vulnerability Assessment) и 

уязвимости и потенциални заплахи за сигурността на 

информацията на системата. 

 Преглед и обща оценка на сорс кода на ЦССРД от 

гледна точка защита на системата от неоторизиран 

достъп (back doors, SQL injection и т.н), както и други 

аспекти от информационната сигурност 

 Изготвяне и предоставяне на цялостен доклад 

обхващащ всички констатации направени по време на 

одита и включващ детайлно описание на възможните 

мерки/средства за подобряване на информационната 
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сигурност на използваните активи от ЦССРД с оглед 

ограничаване на вътрешни и външни уязвимости на 

системата. 

 

5. Изисквания към изпълнителя 

5.1 Изисквания към участника 

 Да притежава валиден сертификат за управление на качеството 

по стандарта ISO 9001:2XXX - доказва се със заверено от 

участника копие на валиден сертификат; 

 Да притежава валиден сертификат за управление на 

информационна сигурност по стандарта БДС ISO/IEC 

27001:2XXX - доказва се със заверено от участника копие на 

валиден сертификат;  

 Да притежава валиден сертификат за управление на услугите в 

ИТ сектора по стандарта БДС ISO/IEC 20000:2XXX - доказва 

се със заверено от участника копие на валиден сертификат; 

 Да има поне един изпълнен договор за ИТ одит през 

последната календарна година, съпроводен с писмени 

доказателства за добро изпълнение - доказва се с декларация-

списък на договорите с приложени заверени от участника 

копия от писмените доказателства за добро изпълнение. 

 

 
 


