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1. Въведение 
В [6] са разгледани резултатите от реализацията на информационната система 

Български електронни митници до края на етап 2 (БеМ.Е2). Оценени са успехите при 
реализацията на тази система и са разгледани съществуващите в края на този етап 
проблеми. Определени са изискванията към софтуерната архитектура на БеМ.Е3 и е 
избрана Общата Платформа за Автоматизирано Програмиране (ОПАП) ([5]) като 
инструмент за реализацията на БеМ.Е3. От направения анализ се вижда, че ОПАП 
не може в пълна степен да покрие изискванията, свързани с оперативната 
съвместимост на БеМ.Е3 с партньорските информационни системи и е необходимо 
да бъде намерен втори инструмент, който да може съвместно с ОПАП да позволи 
реализацията на пълния набор изисквания към БеМ.Е3. 

Най-важната характеристика на такъв инструмент е да има добре развити 
средства за осигуряване на оперативна съвместимост между БеМ.Е3 и 
партньорските информационни системи. Освен това той трябва да допълва ОПАП 
при реализацията на останалите изисквания, необходими за разработване на 
митническата система. 

Инструмент, който отговаря на поставените изисквания е Европейската 
референтна архитектура за оперативна съвместимост (EIRA) ([2]). Този 
инструмент представлява референта архитектура и свързаните с нея библиотеки на 
ЕК, предназначени да осигуряват оперативна съвместимост между различните 
трансгранични информационни системи (TES), разработвани във всички Дирекции в 
Европейската Комисията и ползвани от всички нейни членове. 

2. Разширяване на набора инструменти за реализацията на БеМ.Е3 
За да се определи съвместимостта между ОПАП и EIRA трябва да бъде 

извършен сравнителен анализ на двете платформи. За целите на този анализ е 
разгледана софтуерната архитектура на EIRA, която е показана на Фиг. 14. 

Компонентите на EIRA са представени в нормативен, организационен, 
семантичен и технологичен изгледи, последният с приложна и инфраструктурна 
част. Целта на компонентите от нормативния изглед e да се хармонизира 
законодателство в съответната предметна област, за да се осигури нормативна база 
за обменяната информация. В нормативния изглед са представени компоненти за 
изработване, прилагане и оценка на политики от публичния сектор за постигане на 
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промяна в съответната област. Политиката се реализира с нормативни изисквания и 
ограничения, указания за прилагане и др. Целта на компонентите от 
организационния изглед е изграждането на координирани процеси за работа, с 
които различните организации постигнат предварително съгласувани и взаимно 
изгодни цели. В организационния изглед потребителите използват базови или 
комплексни публични услуги, които реализират публичната политика. Целта на 
компонентите от семантичния изглед е съгласуването на точното значение на 
обменяната информация, което се разбира от всички страни, които участват в 
обмена. В семантичния изглед са представени компоненти, които осигуряват 
семантична оперативна съвместимост при обмен на информация между 
администрации, бизнеса и гражданите. Целта на компонентите от технологичния 
изглед е свързването на компютърните системи и услуги. В него е представено 
технологично решение (Interoperable European Solution, IES), което предоставя 
приложни услуги чрез интерфейс от тип система-система и/или човеко-машинен 
интерфейс. То използва услуги за оркестриране и хореография, за сигурност на 
комуникациите и обмена на данни, инфраструктурни компоненти. Технологичното 
решение подпомага въвеждането на една или повече политики от публичния сектор. 

Фиг. 14 EIRA архитектура 

Прилагането на EIRA се 
подпомага от архитектурни 
шаблони за технологични 
решения в определена 
предметна област, които 
разширяват EIRA, както и от 
инструменти за картографиране 
на технологичните компоненти 
на национално и TES ниво, 
които позволяват 
преизползването им. 

Ползите от прилагането на 
EIRA при изграждане на IES са: 
(1) повторното използване на 
налична информация и готови 
софтуерни компоненти, както и 
(2) постигането на висока 
семантична оперативна 
съвместимост. 

За да бъде преценено дали EIRA е инструмент, който е подходящ да допълни 
ОПАП за реализация на всички поставени към БеМ.Е3 изисквания е направен 
сравнителен анализ между ОПАП и EIRA. Цел на този анализ е да покаже, кои 
компоненти на EIRA допълват компоненти на ОПАП, кои компоненти в двете системи 
са уникални и кои компоненти имат дублиращи се функции. За целите на този 
анализ построяваме Таблица 2, в редовете на която са имената на пакети и 
компоненти от ОПАП, а в колоните – номерата на компонентите на EIRA. В клетките 
на пресичане с „1“ и тъмен фон е отбелязано функционалността на съответния 
компонент от EIRA с функционалността на кой компонент от ОПАП съвпада. 

Номерацията на EIRA компонентите, използвана в сравнителната таблица, 
съответства на техните номера, посочени в [2]. Тук са изброени имената на 
компонентите в EIRA, подредени в три групи, като пред всяка група е посочен цвета 
в който са оцветени (тук и в Таблица 2) компонентите от съответната група. В синьо 
са оцветени компонентите от семантичния изглед на EIRA (данни и знания),  22 
Данни, 23 Множество данни, 24 Каталог на множествата данни, 30 Политика за 
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данните, 182 Представяне на данни, 183 Стандарт за данни, 211 Каталог на 
стандартите за данни. 

В жълто – компонентите от частта Приложен софтуер на техническия 
изглед 37 Човеко-машинен интерфейс, 38 Интерфейс машина-машина, 61 
Компонент Конвертиране на данни, 63 Компонент Валидиране на данни, 66 
Компонент Бизнес интелигентност, 70 Компонент Управление на достъпа, 71 
Компонент Одит и управление на логове, 125 Техническа спецификация, 126 
Процедура за експлоатация, 127 Управление на конфигурацията, 129 Компонент 
Тестване, 130 Тестови сценарий, 131 Тестови отчет, 186 Компонент Управление на 
бизнес процеси, 187 Услуга на приложението. 

В зелено са оцветени компонентите от инфраструктурната част на 
техническия изглед 62 Компонент Машинен превод,  64 Компонент Обмен на 
данни,  68 Компонент е-Плащане, 69 Компонент Предоставяне на удостоверителни 
услуги, 72 Компонент Сътрудничество, 74 Компонент Управление на метаданни, 75 
Компонент Управление на съдържание, 76 Компонент Управление на записи, 77 
Компонент Управление на форми,  133 Компонент Регистър на услуги, 139 
Компонент Администриране, 141 Компонент Управление на партньори, 146 
Компонент Регистър удостоверителни услуги, 157 Компонент е-Архивиране, 158 
Компонент Управление на идентичността, 190 Услуга Хостинг и мрежова 
инфраструктура, 209 Компонент Публикуване на данни, 213 Компонент 
Конфигурация и архитектура. 

В резултат от анализа могат да бъдат направени следните изводи: (1) 82% от 
EIRA компонентите са реализирани с помощта на един или два ОПАП компоненти (в 
това число: инструментите за управление на инфраструктурата и работа в облак 
(слоеве L1 и L2 на ОПАП), стандартите за работа с данни (слой L4 пакет P11), 
инструментите за управление на разработката и управление на документи (слой L5 
пакети P12 и P15). Това показва еднакво и добро качество на гранулиране на 
компонентите и услугите в тези платформи. (2) Разпознати са компоненти с 
дублиращи се функции в частите Управление на инфраструктурата и работа в 
облак (единиците в редове L1 и L2 на ОПАП), стандарти за работа с данни (слой L4 
пакет P11), инструменти за управление на разработката и управление на документи 
(слой L5 пакети P12 и P15). (3) Съществуват EIRA компоненти (125 – Управление на 
техническата спецификация, 183 – стандарт за данни и 209 Публикуване на данни), 
чиято функционалност в ОПАП се реализира с над 3 компонента. Този факт в случая 
показва, че съответната функционалност е реализирана в ОПАП значително по-
пълно. (4) ОПАП е с по-голяма функционална пълнота от EIRA, което се вижда 
от факта, че няма EIRA компоненти, чиято функционалност не е реализиране в 
ОПАП и същевременно има ОПАП компоненти, чиято функционалност не е 
реализирана в EIRA. Това са: инструментите за автоматизация на разработката и 
автоматизирано управление на експлоатацията (слой L3 пакет P7, слой L4 пакет 
P13); инструменти за интеграция и семантична комуникация (слой L6 пакети P20, 
P22); инструменти за управление на структури и упълномощаване (слой L5 пакет 
P14); инструменти за управление на основни и организационни дейности, които 
да се използват по заявка на потребителя за сглобяване на неговия софтуер (слой 
L5 пакет P16). (5) Въпреки, че на един SOA компонент в EIRA (139 Администриране) 
съответстват много компоненти от ОПАП (ESB, Процес сървър, Интегратор на 
процеси, допълнителен анализ на двете решения показва, че са приблизително 
равномощни. 
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Таблица 3 Сравнителен анализ между компоненти на ОПАП и EIRA 

 
Наличието на клетка на пресичане между ОПАП и EIRA в таблицата показва 

възможност за използване на компонентите на едната, другата, или и двете 
платформи за решаване на задачата. Изборът ще зависи от това коя платформа 
предоставя по-мощни инструменти. Например за често използвани интерфейси ще 
се използва генератора на интерфейси на ОПАП, докато за интерфейси със 
специфични изисквания по отношение на сигурността ще се използва 
инфраструктурната услуга Обща комуникационна мрежа (CCN) на Главна дирекция 
„Данъци и митнически съюз“ (DG TAXUD) ([1]), която е включена в Картата на 
услугите към EIRA. 

22 23 24 30 182 183 211 37 38 61 63 66 70 71 125 126 127 129 130 131 186 187 62 64 68 69 72 74 75 76 77 133 139 141 146 157 158 190 209 213
L6 Слой Интеграция
P22 Пакет Шина за интеграция
P22 Семантична комуникация
P22 Комуникационен канал 1 1 1 1
P21 Пакет ТИС интегратори
P20 Пакет Абстрактни ТИС интегратори
P20 Интеграция с външни системи
P20 Kbase интегратор
P20 Интегратор на досиета
P20 Интегратор на процеси 1
L5 Слой Приложения
P19 Пакет Управление на визуализацията
P18 Пакет Поддръжка на потребители
P17 Пакет Управление на проекти
P17 Управление на процесите
P17 Мениджър задачи 1
P17 Мениджър конфигурации 1
P17 Мениджър Wiki
P17 Мениджър събития
P17 Мениджър календар
P17 Мениджър съобщения 1 1
P17 Мениджър анкети
P16 Пакет Управление на дейността
P16 Мениджър ресурси
P16 Мениджър доставки
P16 Финансов мениджър
P16 Мениджър плащания 1
P16 Мениджър норм.уред 1
P16 Мениджър човешки ресурси
P16 Мениджър клиенти 1
P15 Пакет Управление на документи
P15 Мениджър документи 1 1
P15 Мениджър регистри 1
P14 Пакет Управление на структури
P14 Мениджър организация
P14 Мениджър пълномощни
P14 Мениджър квалификация
P14 Мениджър роли 1
P14 Мениджър политики
P13 Пакет Управление на изчислението
P13 Мениджър автоматизация
P13 Мениджър системни параметри 1 1
P13 Мениджър бизнес дейности 1 1
P12 Пакет Управление на разработката
P12 Мениджър ИС
P12 Kbase мениджър 1 1 1 1
P12 Мениджър досиета 1 1
P12 Мениджър процеси 1
P12 Мениджър услуги 1 1
P12 Мениджър форми 1
P12 Мениджър интерфейси 1 1 1 1 1 1
P12 Тестови мениджър 1
P12 Мениджър по сигурността 1
P12 Мениджър справки 1
P12 Мениджър администриране 1 1
P12 Мениджър на БД 1
P12 Мениджър съдържание 1
P12 Мениджър история 1
P12 Мениджър бизнес правила 1
P12 Мениджър номенклатури 1
P12 GIS Мениджър
L4 Слой Онтологии
P11 Пакет Знания
P11 Kbase модел 1 1 1 1 1
P11 Модел досиета 1 1
P11 Модел бизнес процеси 1 1
P11 Модел форми 1 1
P11 Модел справки 1 1
P11 Модел услуги 1 1
P11 Модел интерфейси 1 1 1
P11 Модел ОБД
P11 Модел РБД 1
P11 Модел сигурност 1 1 1
P11 Тестови модел 1 1
P11 Модел документи 1 1
P11 GIS Модел 1 1
P10 Пакет Хранилища
P10 Компоненти
P10 Услуги 1
P09 Пакет Данни
P09 РБД 1 1 1 1
P09 Склад от данни
L3 Слой SOA
P08 Пакет SOA сървъри
P08 Kbase сървър
P08 Сървър досиета
P08 Процес сървър 1
P07 Пакет Сървъри на приложенията 1 1 1
L2 Слой Облак 1
L1 Слой Инфраструктура 1
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3. Технологична рамка за реализацията на БеМ.Е3 
Съгласно резултатите от направения анализ архитектурата на БеМ.Е3 е 

разработена като в едно решение са интегрирани следните технологии и 
инструменти: (1) Обща платформа за автоматизирано програмиране ([5]); (2) 
облачните технологии ([3]), , (3 Европейската референтна архитектура за 
оперативна съвместимост ([2]) и (4) базирано на знания автоматизирано софтуерно 
инженерство ([4]). Тази архитектура (Фиг. 15) се базира на общата платформа за 
автоматизирано програмиране (ОПАП). 

Тя е изграден от 6 слоя. L1 Слой Инфраструктура организира и управлява 
работата на протичащите в хардуерната и комуникационна инфраструктура процеси 
– на физическо ниво, на ниво операционна система и чрез инструментите за 
виртуализация. L2 Слой Облак автоматично организира работата по изпълнението 
на заявените за обработка задания в облачната среда под управлението на 
виртуалната операционна система, чрез механизма за скалиране на ресурси и чрез 
запазване на необходимите за заданието физически и виртуални ресурси. 

 
Фиг. 15 Технологична рамка на ОПАП 

L3 Слой SOA изпълнява потребителските задания и управлява процесите по 
тяхното изпълнение на ниво услуги и на ниво процеси. L4 Слой Онтологии съдържа 
данни, компоненти, услуги и знание, необходими за генериране на заявени от 
потребителя софтуерни продукти, по направени от него спецификации на BPMN, 
UML, чрез графични интерфейси, на естествен език и други. L5 Слой Приложения 
включва богат набор от готови инструменти, които се използват по заявка на 
потребителя за сглобяване на неговия софтуер. L6 Слой Интеграция включва 
инструменти за интегриране на продукти, процеси и услуги, разработени в рамките 
на организацията, от партньори, от трети страни. 
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За осигуряване на синхронизация на работа между ОПАП и EIRA при 
реализацията на БеМ.Е3 следва да се въведат два инструмента, разширяващи 
стандартната архитектура на ОПАП. Това са: (1) в слой 5 пакет P13 - Мениджър 
облачни услуги, който координира изпълнението на заявените за обработка 
задания, като използва ресурси на вътрешни и външни платформи; (2) в слой 6 
пакет P20 - компонент Облачен Интегратор, който управлява канала за връзка 
между Мениджър облачни услуги и платформите, чиито ресурси се използват за 
реализацията на БеМ.Е3. 

Двата компонента са представени с жълт фон и подчертан текст на Фиг. 15 
 
4. Резултати от прилагане на компонентите на технологичната рамка 
С цел прогнозиране на възможностите БеМ.Е3 да реши идентифицираните при 

реализацията на БеМ.Е2 проблеми тук ще бъдат разгледани две групи прототипи, 
реализирани с двете основно използвани при БеМ.Е3 технологии. 

В Таблица 4 са показани реализираните в различни проекти (MAP, IPM, 
BIT.ADD, IO.Man) подобрения на процеса за разработка на софтуер, произтичащи от 
използването на основните вградени в ОПАП и KBASE техники. 

Таблица 4 Подобрения на софтуер разработен с ОПАП и KBASE 

 
С подготовката на първата версия на EIRA през 2014 е извършено пилотно 

внедряване за TES, включително 8 TES използват компонентa за конвертиране на 
данни, 9 TES работят с компонента за управление на форми, 8 TES използват 
компонент за превод на текст [ref 2014 pilots]. Идентифицирани са 7 
инфраструктурни услуги за многократна употреба, включително частни мрежи, 
услуги за управление на идентичността, услуги за издаване и валидация на 
електронен подпис, услуга за превод на текст. Всички тези предложения са били 
разработени при съкратено време за създаване и тестване на софтуерните продукти 
при висока степен на оперативна съвместимост изцяло в контекста на EIRA. 

 
5. Заключение 
Анализ на резултатите от разработените по-горе прототипи показва, че приноса 

на компонентите ОПАП и EIRA, реализиращи БеМ.Е3 допринасят както е показано в 
Таблица 5 за решаване на проблемите, констатирани в края ан Етап 2 от 
реализацията на БеМ. Означенията в таблицата са 1 – малък принос, 2 – равен 
принос, 3 голям принос 

Таблица 5 Прогнозен принос за работата на МеБ.Е3 от ОПАП и EIRA 
Извод ОПАП EIRA 
Интегрирано управление на инфраструктурата в задоволителна степен 2 2 
Автоматизирано управление на инфраструктурата в задоволителна степен 3 1 
Липсва базирано на знания автоматизирано решаване на задачата 3 1 
Високо ниво на оперативна съвместимост (семантична) 2 2 
Приемлива степен на стандартизация 2 2 
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