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ИАОС       

Приложение № 1 

 
Техническа спецификация  

за обществена поръчка с предмет: 

„Разработване на система за обмен, събиране на данни и оценка на риска от 

инвазивните чужди видове в България“ 

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

I.1. ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА  

 

Настоящата техническа спецификация е неразделна част от документацията за 

обществена поръчка по Закона за обществени поръчки (ЗОП) за възлагане на 

обществена поръчка за услуга с предмет „Подобряване на Информационната 

система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие 

в България (IBBIS)”, в рамките на проект: Подобряване на информационната 

система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие 

(Improving the Bulgarian Biodiversity Information System) (IBBIS), финансиран чрез 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. 

 

С цел изпълнение на националното законодателство и международните 

ангажименти на България във връзка с опазването на биологичното разнообразие, 

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) към Министерство на околната среда и 

водите (МОСВ) разработва и поддържа Национална система за мониторинг на 

биологичното разнообразие (НСМБР), която има за цел да осигурява дългосрочно и 

систематично наблюдение на уникалната флора, микота и фауна на България. Тази цел 

се осъществява, от една страна, чрез целенасочени и дългосрочни наблюдения на 

елементите на биологичното разнообразие, съпроводени със събиране, обработка, 

съхранение и пренос на данни, а от друга страна – чрез система за оценка и анализ на 

въздействията върху биологичното разнообразие, неговото състояние и мерките, които 

се предприемат за предотвратяване на загубата му. Национална система за 

мониторинг на биологичното разнообразие е основен инструмент в помощ при 

вземане на управленски решения, имащи отношение към опазването на биологичното 

разнообразие в България на национално ниво, като заедно с това обслужва нуждите от 

информация на възможно най-широк кръг потребители. 
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ИАОС      Общо 945 вида и природни местообитания са обект на 

мониторинг, определени като представителни за оценка на 

състоянието на биологичното разнообразие. Видовете, определени за мониторинг, 

включват както редки, така и широко разпространени видове в България. 

В рамките на НСМБР са разработени схеми за мониторинг на избрани 

животински, растителни и гъбни видове, включващи методики за мониторинг и места, 

на които да бъдат провеждани наблюденията. Използването на унифицирани методики 

за набиране на данни за биологични видове на национално ниво е от ключово значение 

за адекватната оценка на състоянието им. 

Към НСМБР е разработена информационна система – специализиран софтуер за 

съхраняване и обработване на събраната информация. Основната цел на 

Информационната система е да се поддържа пълна и достоверна информация от 

полевия мониторинг за разпространението, числеността и състоянието на гъбните, 

растителните и животинските организми, както и за природните местообитания, които 

формират богатото биоразнообразие в България.  

Понастоящем като обекти за мониторинг в НСМБР са включени предимно 

местни видове, с изключение на два инвазивни вида миди (Dreissena polymorpha и 

Corbicula fluminea) и един чужд вид водна костенурка (Chrysemys scripta elegans). В 

рамките на проект “Теренни проучвания на разпространение на видове / оценка на 

състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза” за 

тези три вида са разработени методики за мониторинг и оценка на състоянието на 

популациите. Мониторингът на инвазивните видове обаче има съвсем други цели от 

този на останалите видове. При него от съществено значение е дали видът е навлязъл и 

се е заселил в нови територии, дали е успял да се установи и да образува 

възпроизвеждащи се, стабилни популации и дали оказва отрицателно въздействие 

върху местните видове и функционирането на екосистемите. В НСМБР и 

специализирания софтуер към нея липсва модул, където да се събират целенасочено 

данни за инвазивните чужди видове в България, както и функции, които да позволяват 

анализиране на събраните данни по отношение на пътищата за навлизане, 

разпространението, установяването и въздействието на инвазивните чужди видове. 

Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 

октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и 

разпространението на инвазивните чужди видове, който е в сила от 1 януари 2015 

г., поставя строги изисквания към страните членки, по отношение на превенцията и 

контрола на инвазивните чужди видове, включително оценка на риска, провеждането 

на мониторинг, ранно откриване и бързо унищожаване, разработване на планове за 

действие относно пътищата за разпространение, управление на вече установените 

видове и др. 
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ИАОС       II. ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

РАЗРАБОТВАНЕТО НА СОФТУЕРА, ПРЕДМЕТ НА 

ПОРЪЧКАТА  

II.1. Основни задачи и дейности които трябва да се изпълнят – общи 

изисквания към продукта 

Изпълнителят трябва да изпълни следните задачи и да разработи следните 

софтуерни приложения: 

1. Актуализация на десктоп приложението на Националната база данни 

(НБД): трябва да се създадат връзки между Интернет приложението за инвазивни 

чужди видове и десктоп приложението на НБД, модул Шаблони, както и връзка между 

Интернет приложението на ИЧВ и Регистъра на видове и природни местообитания в 

десктоп приложението на НБД. 

 2. Разработване на модул за Инвазивни чужди видове: 

Модулът за инвазивните чужди видове (ИЧВ), който Изпълнителят трябва да 

изработи, представлява Интернет приложение, което има следната структура: 

1) публичен интернет сайт - да предоставя публична информация за 

разпространението и влиянието на инвазивните чужди видове върху 

биоразнообразието в България; 

2) модул за мониторинг на инвазивните чужди видове (регистриран достъп). 

Въвеждане на първични данни от мониторинг, справки и анализ на данните за 

състоянието и въздействието на ИЧВ; 

3) модул за оценка на риска на инвазивните чужди видове (регистриран достъп); 

4) административен модул за регистрация и управление на потребителите и 

връзките между базите данни; 

5) връзка с бази данни или приложения – ESENIAS, Регистър на защитените 

територии (ЗТ) и защитените зони (ЗЗ); 

Модулът и разработената база данни, трябва да отговарят на изискванията и 

стандартите за съдържание и структурата на базата данни, съгласно 

изискванията на Biodiversity Information Standards (TDWG) и включително 

стандартите Darwin core, което ще позволи да се създадат технологични 

възможности за обмена на първични данни и номенклатури (таксономична 

информация) с международни бази данни за биологично разнообразие – GBIF, 

BISE. 

 

 

Схема № 2 Структура и връзки на модула за инвазивни чужди видове (ИЧВ): 

 

Оценка на риска – 

регистриран 

достъп 

Публичен 

интернет сайт 

Административен 

модул 

Мониторинг на 

ИЧВ – регистриран 

достъп 

http://www.tdwg.org/standards/
http://www.gbif.org/
http://biodiversity.europa.eu/
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ИАОС       

 

 

 

 

 

1.Публичен интернет сайт  

 

 

 

 

 

 

 

II.2. Изисквания и характеристики на дейностите, които ще се изпълняват – 

функционални и технически изисквания към различните модули. 

 

II.2.1. Описание, функционални и технически изисквания към публичния 

интернет сайт 

 

II.2.1.1. Дизайн 

Графичната концепция да бъде съобразена с наличните подсистеми в цялостния 

интернет сайт на Възложителя (http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr) като може да се 

правят модификации на детайли в нея. Интернет приложението трябва да е разработено 

чрез Система за управление на съдържанието (Content management application - CMA), 

която да е свързана с Централната база данни и ГИС сървъра към Информационната 

Система НСМБР.  

 

II.2.1.2. Функционалност на интернет сайта 

Сайтът да бъде реализиран като динамично уеб приложение, което е част от 

модула за инвазивните чужди видове, включващо: 

 

Начална страница/ Home page  

Национална база данни към НСМБР 

ESENIAS 

Регистър на ЗТ и ЗЗ 

ГИС 

Сървър 

http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr
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ИАОС      – Страница, предлагаща бърз достъп до различни части от 

портала чрез модули (публичен и модули с регистриран достъп). 

 

Рубрики 

 

 Обща информация за инвазивните чужди видове/ General information 

about the invasive alien species (IAS)  

- Рубриката да предлага обща информация за инвазивните чужди видове; 

- Неограничен брой страници и подстраници, съдържащи текстова и снимкова 

информация; 

- Възможност за актуализиране/ промяна на информацията и броя на страниците. 

 

 Новини и предстоящи събития/ News and upcoming events 

- Рубриката да предоставя актуална информация за предстоящи или минали 

събития; 

- Възможност да се въвеждат, редактират и изтриват новини, които да се 

визуализират на две нива – първо ниво (на началната страница), съдържащо име, 

кратък текст и снимка, и второ ниво, съдържащо име, текст, снимки. 

 

 Чуждите видове в България/ Alien species in Bulgaria 

- Рубриката да предоставя списък и информация за чуждите видове в България; 

- Информацията да се визуализира на две нива: 

 

o Динамичен списък/ Dynamic list 

-Към момента списъкът включва около 500 вида  - списъкът ще се поддържа и 

генерира от Регистъра на видове и природни местообитания към Националната база 

данни на Биологичното разнообразие. 

 

За всеки инвазивен вид да съдържа следната примерна информация: 

- научно име/ Scientific name; 

- Българско име/ Common name; 

- таксономична група/ Taxonomic group; 

- местообитание/ Habitat; 

- синоними;  

- възможност/форма за търсене на видовете по име, принадлежност към 

таксономична група и местообитание; 

- възможност да се въвежда, редактира и изтрива информация от списъка; 

- при кликване върху името да се отваря информация за вида (второ ниво), описана 

подробно в следващата рубрика. 

 



 

ПРОГРАМА BG03 БИООЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И 

ЕКОСИСТЕМИ 

 

Проект " Подобряване на информационна система към 

Националната система за мониторинг на биологичното 

разнообразие (IBBIS)". Договор № 33-72/20.07.2015г. 

 

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 

2009-2014 

 

 

 

 

 

 

6 
 

ИАОС      o Информация за всеки вид/ Information about the 

species 

В Интернет приложението трябва да може да се създават, редактират различни 

параметри, като текст, числови данни, снимки, карти, връзка с WEB карти – Google 

Earth, Open Street map. 

 

- Да съдържа следната примерна информация: 

- научно име/ Scientific name; 

- синоними/ Synonyms; 

- систематика/ Taxonomy (напр. Kingdom/ Phylum/ Class/ Order/ Family); 

- таксономична група/ Taxonomic group; 

- Българско име/ Bulgarian name; 

- име на английски/ English name; 

- местообитание/ Habitat; 

- статус на вида в България /Species status in Bulgaria (alien, translocated); 

- произход/ Native range/ Origin; 

- дата (година) на първо намиране/ интродуциране в България/ Date (year) of first 

record/ introduction in Bulgaria; 

- място на първо намиране/въвеждане в България/ Location of first record/ 

introduction in Bulgaria; 

- пътища на въвеждане в България/ Pathways of introduction in Bulgaria; 

- установяване в България/ Naturalization in Bulgaria; 

- инвазивност в България/ Invasiveness in Bulgaria; 

- кратко описание на вида (морфология, биология, екология)/ Short description of 

the species: morphology, biology, ecology; 

- разпространение в България/ Distribution in Bulgaria – карта и текст; 

- въздействие на вида/ Impact; 

- мерки да борба с ИЧВ; 

- снимки/ Gallery; 

- източници на информация, литература/ Data Source, References, Links 

- автор/и/ Author/s; 

      -    да има възможност информацията да се представя във вид на текст, списъци, в 

табличен вид, карти с различни слоеве, снимки, препратки към други интернет сайтове 

и бази данни; 

     -    да има възможност за добавяне, редактиране и премахване на информация; 

    -     да има възможност за избор от падащи менюта. 

 

 Мониторинг на инвазивните чужди видове/ IAS monitoring 

– Рубриката да предоставя кратка информация за целите на мониторинга на 

инвазивните чужди видове и: 
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ИАОС      - Списък на разработените методики по групи организми: 

o методики за мониторинг като pdf файлове; 

o методики за анализ на данните като pdf файлове. 

- да има възможност/форма за търсене, например по принадлежност към 

таксономична група и местообитание; 

- да има възможност за добавяне, редактиране и премахване на информация (текст, 

таблици, снимки и др.). 

  

 Оценка на риска/ Risk assessment 

– Рубриката да предоставя кратка информация за целите на оценката на риска на 

чуждите видове и списъци на: 

– протоколи за оценка на риска със съответните указания по групи организми като 

pdf файлове; 

– готови попълнени протоколи за оценени видове като pdf файлове; 

– списъците могат да бъдат реализирани като подрубрики; 

– да има възможност/форма за търсене например по принадлежност към 

таксономична група и местообитание; 

– да има възможност за добавяне, редактиране и премахване на информация (текст, 

таблици, снимки и др.). 

 

 Форма за обратна връзка  
- Да дава възможност за получаване на данни за намиране на чужди видове от 

природолюбител, студенти, ученици и др. 

 

 Контакти/ Contacts 

Рубриката да съдържа: 

- координати за контакт с  Администратора на ИС на НСМБР; 

- списък на експерти по групи, които валидират постъпилите данни от мониторинга/ 

List of experts for data validation on each IAS group. 

 

 Връзки/ Links 

- Рубриката да предоставя списък на интернет адреси към други източници 

(международни, европейски, регионални, национални) на информация, свързана с 

инвазивните чужди видове, напр. интернет информационни портали и бази данни, 

институции и организации, работещи върху проблема, и др. 

 

Общи изисквания, по отношение функционалността на сайта: 

 да се представи действащ прототип с допълнения на графичната концепция и 

функционалността на сайта в минимум два варианта; 
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ИАОС       да има възможност да се добавят нови рубрики, 

редактират и изключват при необходимост; 

 всички посочени по-горе части да са реализирани като динамични html 

страници; 

 наличната информация, въвеждана в модулите за регистриран достъп, да се 

взема автоматично от базата данни на подсистемата за инвазивните чужди 

видове. 

 

II.2.1.3. Технически изисквания към публичния интернет сайт 

Интернет сайтът да е двуезичен – на български и английски език. 

 

Технически изисквания към картите – векторни, растерни слоеве на България с 

възможност за включване на сателитни снимки например от Google Earth, Оpen Street 

Maps.  

Основни функции на картата – увеличение и намаление на картата (zoom in, zoon 

out), движение по картата, изобразяване на географски координати и надморски 

височини, легенди, добавяне, сваляне и актуализиране на слоевете за инвазивните 

чужди видове. Публикуване на основните номенклатури – РИОСВ, ЗТ и ЗЗ, населени 

места, общини, области, басейнови дирекции, държавни горски стопанства и държавни 

ловни стопанства, гридове и т.н. С възможности за актуализация на слоевете.  

За един инвазивен чужд вид да има възможност да се публикуват повече от един 

тематичен слой – напр. слоеве за разпространение (по литературни данни, от други 

бази данни, колекции, по данни от мониторинг), територии на негативно влияние, 

състояние на популациите и др. 

 

Други технически изисквания 

Да може да се използва базата данни ORACLE 11 g на ИАОС, както и наличния 

ГИС сървър. Изпълнителят може да предложи и други софтуерни компоненти, но 

трябва да осигури пълни права за ползването на софтуера, както и необходимия нов 

хардуер, без необходимост от влагане на допълнителни финансови средства от 

Възложителя. Те подлежат на разглеждане и одобрение от страна на Възложителя. 

Да бъде осигурена съвместимост с последните версии на по-разпространените 

браузъри (MS Internet Explorer – версия 11 и Mozilla Firefox и Google Chrome). 

 Да се използва съществуващата структура на базата данни (като номенклатурни 

таблици и масиви с данни), като се доразвие с нова такава при необходимост. 

Описанието на базата данни ще бъде предоставено на изпълнителя от възложителя. 

Изпълнителят може да предлага промени, но те следва да се одобрят от Възложителя. 

 Дизайнът на уеб приложенията трябва да бъде идентичен с този на 

съществуващите приложения в ИАОС, чийто изходен код (сорс код) и допълнителни 

файлове ще бъдат предоставени на изпълнителя. 
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ИАОС       Приложението при импорт на снимки, ако са с размери и 

обем над допустимото (например 2 МВ на формуляр или 200 KB 

на снимка),  да ги преобразува в по-малък размер, като това се отразява минимално на 

качеството на изображението, като позволява следните формати: jpeg, png, tiff и други 

еквивалентни растерни формати. 

 

II.2.2. Описание, функционални и технически изисквания към модула за 

мониторинг на инвазивните чужди видове (регистриран достъп) 

 

II.2.2.1. Описание и функционални изисквания към модула 
 

Модулът ще служи за въвеждане на първични данни от мониторинга на 

инвазивни чужди видове, структуриране на въведената информация в шаблони за 

докладване на данни по приоритетни потоци към ЕАОС и ЕК, картиране и анализ на 

данните за състоянието и въздействието на инвазивните чужди видове. 

 По проекта ще бъдат разработени 2 типа методики за избрани чужди видове/ 

група видове:методики за мониторинг и методики за оценка на състоянието и 

въздействието на чуждите видове. 

Методиките за мониторинг ще съдържат следните компоненти: описание на 

обекта/обектите; параметри на наблюдение; описание на методите за наблюдение/ 

събиране на данни на терен и отчитане на избраните параметри; периодичност на 

наблюдение; образец на полеви формуляр за събиране на първични данни за 

обекта; необходимо техническо оборудване; и правила за безопасност при 

теренната работа. 

Методиките ще бъдат разработени от Възложителя и предоставени на 

Изпълнителя при разработването на приложението. В рамките на разработените 

методики за мониторинг ще се създадат и полеви формуляри и електронни формуляри, 

чието съдържание ще бъде сходно с разработените в рамките на проект “Теренни 

проучвания на разпространение на видове / оценка на състоянието на видове и 

хабитати на територията на цялата страна – I фаза” 

(http://eea.government.bg/bg/bio/opos/activities-results).  

 В рамките на десктоп приложението на Националната база данни, се създават в 

електронни формуляри в модул “Шаблони”, които след попълване с данни в базата 

данни се наричат формуляри.  

 

Модул „Шаблони“: Основната функция на модула е създаване, редактиране на 

„шаблони за данни“ и „шаблони за анализ“. Модулът е съставен от следните основни 

функции и компоненти:  

Подмодул „Шаблони за данни“ 

http://eea.government.bg/bg/bio/opos/activities-results
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ИАОС      „Шаблоните за данни“ са празни електронни формуляри, 

съставени съгласно методиките за мониторинг на биологичното 

разнообразие и съответните им полеви формуляри на обектите на мониторинг, 

публикувани на интернет страниците: http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/practical-

guidance, както и http://eea.government.bg/bg/bio/opos/activities-results за биологичните 

групи: безгръбначни животни, гъби, мъхове, висши растения, риби, земноводни, 

влечуги, птици и бозайници.  

Основни функции на подмодула „Шаблони за данни“: 

Създаване на име на шаблон, редакция на неговото име, посочване на един или 

повече биологични вида (обекти на мониторинг) или биологична група, за които този 

шаблон следва да се попълва след проведен мониторинг.  

Създаване на списък с видове или биологични групи. Видовете се избират от 

Регистър на видове и природни местообитания, който е част от НБД. 

Създаване на Групи показатели. Това са йерархично подредени параметри за 

наблюдение, които според своя тип се подреждат от администратора в съответни групи 

показатели. Групите показатели могат да съдържат едноредови или многоредови 

показатели, също така са полеви - или неполеви – попълват се в десктоп приложенията 

– в Регионалната или в Националната база данни.  

Към всяка група показатели, се въвеждат параметри за наблюдение, които са от 

следните типове данни:  

текст – до 50 символа;  

многоредов текст до 2000 символа; 

номенклатура – в момента тя се създава във файлов формат .bfd (създава се от 

администратора на базата данни);  

йерархия в  момента се създава във файлов формат – ftd (създава се от администратора 

на базата данни);   

наблюдавани обекти – списък с видове, които се избират от регистъра на видовете от 

Националната база данни; 

географски координати – географска дължина и географска ширина, като във 

формулярите има ограничение до най далечните сухоземни точки на България;  

дата – ден, месец и година;  

файл – прикачване на снимки като тук ограничението е до 2 MB за един попълнен 

формуляр;  

число – цяло число, дробно число; 

формат за снимки – jpеg, png, tiff и други еквивалентни растерни формати. 

- За всеки показател се указва дали е задължителен или незадължителен за попълване и 

може да се променя името му;  

- Да се създаде възможност за редакция на шаблони за данни и шаблони за анализ през 

десктоп приложението на всички съществуващи типове данни и параметри; 

http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/practical-guidance
http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/practical-guidance
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ИАОС      - Активиране и деактивиране на шаблони. Активните шаблони ще 

бъдат видими и достъпни до потребителите с права за въвеждане 

на данни, търсене или справки през Интернет приложението с публичен и регистриран 

достъп, както и десктоп приложението на Регионалната база данни и Националната 

база данни. При деактивиране на даден шаблон, той ще бъде достъпен единствено на 

Администратора на базата данни, като ще може да  преглежда и всички въведени 

формуляри както през Интернет приложението, така и през десктоп приложението;  

- Възможност за насочване на шаблони (изобразяване на шаблони) към 

определени Интернет приложения, например, част от шаблоните да са достъпни само за 

потребители на Интернет приложението за биологичното разнообразие с регистриран и 

публичен достъп или към Интернет приложението за инвазивни чужди видове;  

- Създаване на възможност за определянето на полеви и не полевите параметри. 

Определянето на типа параметри да се отнася както за цяла група параметри, така и за 

всеки отделен параметър; 

- При създаване на шаблони за данни, в зависимост от методиките за 

мониторинг, шаблоните могат да се попълват за: точкови наблюдения (едно място на 

мониторинг), маршрут (поредица от точки с минимално две точки на наблюдение, 

които го описват), пробна площ (минимум три точки на наблюдение, между които се 

затваря изследваната площ). При създаването на шаблон - да има възможност за избор 

на една, две или на трите от тези възможности за провеждане на мониторинг; 

- Да няма ограничения в броя на създадените шаблони за данни и шаблони за 

анализ. 

Основните функции и изисквания към подмодул „Шаблони за анализ“ са: 

- Да се интегрира статистически софтуер (например SPSS или еквивалентни 

продукти) при изпълнението на статистически функции – сбор, средно, минимум, 

максимум, стандартно отклонение към параметрите от тип „Число“ и „Дробно число“, 

както и основните статистически методи и изчисления от дескриптивната статистика. 

При възможност да се интегрират тези функции при създаване на шаблон за данни, 

като към всеки параметър от този числов тип, администраторът на системата да може 

да посочва каква статистическа функция на съответния параметър следва да се 

изпълни.  

- Всички шаблони за данни и оценка на риска (анализ) да могат да се редактират, 

допълват със следните функции – добавяне на параметри, групи параметри, изтриване, 

преместване на поредността на параметрите в рамките на шаблона. 

- При създаване на „шаблони за анализ“ ( шаблон за оценка на риска), да се 

посочват параметри от шаблоните за данни, които да постъпват в тях. По тези 

параметри да може да се правят справки за определен период от време, 

административна територия или други номенклатурни данни от описанието на местата 

на мониторинг. 
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ИАОС      - Всички шаблони, съдържащи тип данни „наблюдаван 

обект“, трябва да се изобразят със съответните си български и 

латински имена, а за формуляри, които ще се изобразяват на английската интернет 

страница да се изписват на английски и латински език. Списъкът с видове от 

наблюдавани обекти се създава, редактира от Регистъра на видовете и природните 

местообитания. 

- Шаблоните за оценка на риска (анализ) да се изобразяват във всички модули на 

десктоп приложението компонент „Регистъра на формулярите“, „Търсене“, „Справки“, 

„Административен модул“. 

- При създаване на „шаблони за данни“ и „шаблони за анализ“ (оценка на риска), 

да се добавят като типове данни всички типове данни които се възприемат от ORACLE 

базата данни. Да се добави и възможност за активиране и деактивиране на полета чрез 

чек бокс при въвеждане на данни от полевите формуляри. 

- При определяне на полета от тип параметри географски координати да се 

добави към ограничението и територията на Изключителната икономическа Зона на 

България в Черно море, както и проверка по цялата държавна граница на България. 

- Към настоящия момент  в рамките на Националната база данни са създадени 92 

шаблона за въвеждане на  първични данни. Приложението трябва да предоставя 

възможност за създаване на допълнителни минимум 50 електронни шаблона –

(формуляра) - предложените образци на полевите формуляри по проекта за всеки чужд 

вид/ група видове да бъдат създадени в електронен вид, които да дават възможност за 

въвеждане на данни от регистрирани потребители и възможност за валидиране на 

въведените данни от независими експерти. Примерни електронни формуляри могат да 

се видят на посочения по-горе адрес. Електронните формуляри ще бъдат сходни и 

повечето от тях ще се различават само по 1-5 полета. 

- Картираните данни от различните източници да могат да се визуализират както 

заедно, така и по отделно – да могат да се включват (показват) и изключват (скриват) от 

легендата. 

- Модулът „Шаблони“ да предоставя възможност за визуализиране на данните за 

даден вид по годината (период от време) на тяхното намиране.  

 

Таблица № 1. Примерен електронен шаблон за въвеждане на данни за чужди видове 

No. Електронен шаблон за разпространение на чужди видове по литературни 

източници и налични бази данни 

1. Таксономична група/ Taxonomic group  

2. Научно име/ Scientific name Имената на ИЧВ се взимат от 

Регистъра на видове и 

природни местообитания. 

3. Име, под което е публикуван видът/ Published  
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ИАОС      name 

4. Дата/ година на установяване/ Date of finding  

5. Място на установяване/ Place of finding  

6. Географски координати/ Geographic coordinates  

7. Надморска височина/ Altitude  

8. Численост/ Abundance  

9. Тип на източника на информация/ Type of data 

source  

– задава се от падащо меню 

 1. В случай на литературен източник/ 

публикация/ In the case of scientific publications 

 

 1.1. Автор/и/ Author/s  

 1.2. Година на публикуване/ Year of publishing  

 1.3. Име на публикацията в оригинал/ Title (in 

original language) 

 

 1.4. Име на публикацията на английски/ немски/ 

френски език (както е дадено в абстракта)/ Title 

(in English, German, French – the same as in 

summary) 

 

 1.5. Пълно библиографско описание/ Full 

reference 

 

 Website/ Link  

 2. В случай на доклад/ In the case of scientific 

report 

 

 2.1. ...  

 3. В случай на база данни/ In the case of available 

database 

 

 3.1.....  

 4. В случай на музейни колекции и хербарии/ In 

the case of museum collections and herbaria 

 

 4.1.....  

 

Модулът да предоставя възможност за публикуване, търсене по вид или 

биологична група инвазивни чужди видове, търсене по находище и за период и 

възможност за справки (export) в excel на данни от мониторинга в „шаблони за данни“ 

и „шаблони за анализ (оценка на риска)“, които могат да са съставени съгласно 

изискванията за нуждите на докладване на данни по приоритетни потоци към ЕАОС и 

ЕК.  

Данните от мониторинга и литературните данни ще се вземат от създадените 

електронни формуляри  (виж по-горе Методики за мониторинг).  
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ИАОС       

Методиките за оценка на състоянието и въздействието 

на чуждите видове имат за цел да се анализират събраните данни от мониторинга. 

Методиките ще включват следните компоненти: 

 подробно описание на параметрите за оценка на състоянието и въздействието, 

техните имена и мерни единици и обосновка на техния избор;  

 описание на начина за изчисление/определяне на всеки параметър за оценка на 

състоянието и въздействието, т.е. кои параметри на наблюдение се използват и 

по какъв начин се включват в него. 

Методиките ще бъдат разработени от Възложителя съвместно с партньора по 

проекта. При разработването им ще се вземат предвид и методиките, разработени в 

рамките на проект „Теренни проучвания на разпространение на видове / оценка на 

състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“ 

(http://eea.government.bg/bg/bio/opos/activities-results) .  

Резултатът от оценката е експертен доклад, който да се качва в базата данни. 

Възможности за експорт за въведената на информация например във формат МS 

Word, Exel. 

При актуализация на десктоп приложението на Националната база данни 

(НБД) трябва да се създадат на връзки между Интернет приложението за 

инвазивни чужди видове и десктоп приложението на НБД, модул Шаблони, както 

и връзка между Интернет приложението на ИЧВ и Регистъра на видове и 

природни местообитания в десктоп приложението на НБД. 

 

II.2.2.3. Технически изисквания към модула за мониторинг на инвазивните 

чужди видове (регистриран достъп)  

 

Модулът е с регистриран достъп. Администраторът на ИС на НСМБР дава 

достъп на потребителите за въвеждане на данни след запитване или след одобрение 

чрез онлайн регистрация. 

Електронният формуляр за всеки чужд вид или биологична група може да се 

създаде с наличната функция за създаване на шаблони в съществуващата база данни от 

ИС на НСМБР като се създава йерархичен шаблон от групи показатели, съдържащи 

конкретни параметри с различен тип – дата, период, цяло число, дробно число, текст, 

номенклатури, списъци с видове, географски координати или слоеве от тип точка, 

линия или полигон, надморски височини GPX файлове, прикачване на снимки, 

едноредови или многоредови параметри. Възможност за изчисляване по зададени 

математически формули. Всеки електронен формуляр може да бъде в две състояния – 

активно или неактивно, което се управлява от администратора на ИС на НСМБР. 

Групите параметри и показатели да могат да се създават динамично, редактират, 

активират или деактивират, както и изтриват. 

http://eea.government.bg/bg/bio/opos/activities-results
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ИАОС      Функция за експорт в Word или PDF на един или повече 

от един електронни формуляри. Експорт на един или повече от 

един формуляр в CSV и Еxcel. В Еxcel всяка група и показатели се отварят в отделна 

таблица като те задължително се свързват по идентификатор на всеки формуляр. 

Експорт в .SHP и GPX със съответните атрибутни данни от групите или 

показателите на полевия формуляр. 

Прикачване към електронния формуляр на .SHP файлове, GPX, SDF. 

 

Изисквания към обработката на пространствените данни 

 

В рамките на разработването на модула за Инвазивни чужди видове, да се 

направи анализ на необходимите ГИС данни. Масивът от пространствени данни трябва 

да бъде структуриран съгласно техническите спецификации за данните по темите от 

приложенията на Закона за достъп до пространствени данни и Директива 2007/2/ЕО 

(INSPIRE) (като минимум по тема „Разпространение на видовете”). Да бъдат 

реализирани съответните услуги за масива от пространствени данни съгласно 

актуалния вариант на характеристиките, зададени по Директивата, и графика за 

нейното изпълнение. За масивите и услугите да бъдат създадени метаданни. 

Съставяне на масивите от данни по изискванията на директивата INSPIRE, 

Приложение 1 - тема „Защитени обекти“, Приложение 3 - теми "Съоръжения за 

управление на околната среда", както и всички останали теми с отношение на 

събираната в НСМБР информация, например „Биогеографски региони“, „Морски 

региони“, „Местообитания и биотопи“. 

Пространствени заявки трябва да могат да се правят за следните типове 

територии: землища на населени места, общини, области, защитени територии и 

защитени зони, държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства, гридове 

UTM 10x10, ETRS89 10х10, Corine Land Cover и други пространствени слоеве, които да 

могат да се заместват и добавят нови слоеве с актуална пространствена информация. 

 

II.2.3. Описание, функционални и технически изисквания към модула за 

оценка на риска на инвазивните чужди видове (регистриран достъп) 
 

II.2.3.1. Описание и функционалност на модула 

 

Модулът ще служи за въвеждане на данни и анализ на риска от интродуциране, 

разпространение, установяване и въздействие на инвазивните чужди видове в България. 

 По проекта ще бъдат разработени методики за оценка на риска при различните 

чужди видове/биологични групи. Оценките на риска ще се попълват в електронни 

шаблони.  
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ИАОС      Създаване на шаблони за оценка на риска и таблиците към 

тях трябва да се създават от модул “Шаблони” на десктоп 

приложението на Националната база данни. Съответните шаблони да могат да се 

пренасочват за визуализация, за въвеждане на данни, търсене на данни и създаване на 

справки към Интернет приложението за Инвазивни чужди видове.  

Шаблона за оценка на риска ще включва следните основни секции,  посочени в 

Таблица № 2. 

 

Таблица № 2. Шаблон за оценка на риска на инвазивните чужди видове – примерна 

таблица. 

 

Име на организма (научно име, популярно 

име, таксономична група):  

Автор/и на оценката:  

Територия на оценката:  

Дата:  

 

 

СЕКЦИЯ A – Информация за организма и скрининг 

Етап 1. Информация за организма  ОТГОВОР 

[Да/ Не/ Текст]  

КОМЕНТАР/ 

ОБОСНОВКА 

[Текст]  

1. Определяне на организма. Дали е ясно 

обособена таксономична единица и може ли 

лесно да се разграничи от други организми от 

същият ранг? 

  

2. Правена ли е оценка на риска преди това?   

3. Какъв е произходът на организма?   

4. ...   

Етап 2. Скрининг   

 

СЕКЦИЯ B – Подробна оценка 

1. ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИНТРОДУЦИРАНЕ/ ВЪВЕЖДАНЕ НА ОРГАНИЗМА 

ВЪПРОС  ОТГОВОР 

[Избери от 

падащи 

менюта]  

-много ниска 

-ниска 

-средна 

-висока 

НЕСИГУРН

ОСТ 

[Избери от 

падащи 

менюта]  

-много ниска 

-ниска 

-средна 

КОМЕНТАР/ 

ОБОСНОВКА 

[Текст]  
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ИАОС      

-много 

висока 

-висока 

-много висока 

1.1. Какви са пътищата на въвеждане 

на организма в страната? 

   

1.2.    

2. ВЕРОЯТНОСТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ 

ВЪПРОС  ОТГОВОР 

[Избери от 

падащи 

менюта]  

-много ниска 

-ниска 

-средна 

-висока 

-много 

висока 

НЕСИГУРН

ОСТ 

[Избери от 

падащи 

менюта]  

-много ниска 

-ниска 

-средна 

-висока 

-много висока 

КОМЕНТАР/ 

ОБОСНОВКА 

[Текст]  

2.1. Каква е вероятността организмът 

да образува стабилни 

възпроизвеждащи се популации в 

България? 

   

2.2. Каква е вероятността за 

установяване на вида при наличието 

на конкуренция от местните видове? 

   

2.3.....    

3. ВЕРОЯТНОСТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 

ВЪПРОС  ОТГОВОР 

[Избери от 

падащи 

менюта]  

-много ниска 

-ниска 

-средна 

-висока 

-много 

висока 

НЕСИГУРН

ОСТ 

[Избери от 

падащи 

менюта]  

-много ниска 

-ниска 

-средна 

-висока 

-много висока 

КОМЕНТАР/ 

ОБОСНОВКА 

[Текст]  

3.1. Какво е значението на очакваното 

разпространение на организма в 

България по естествен начин? (Моля 
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ИАОС      

изброете и коментирайте механизмите 

на разпространение) 

3.2. Какво е значението на очакваното 

разпространение на организма в 

България с помощта на човека? (Моля 

изброете и коментирайте механизмите 

на разпространение) 

   

3.3....    

3. ВЕРОЯТНОСТ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

- Екологично въздействие по отношение на биоразнообразието и функционирането 

на екосистемите 

- Екологично въздействие по отношение на екосистемните услуги 

- Социално-икономическо въздействие 

- Въздействие върху застрашени и защитени видове и местообитания  

ВЪПРОС  ОТГОВОР 

[Избери от 

падащи 

менюта]  

-много ниска 

-ниска 

-средна 

-висока 

-много 

висока 

НЕСИГУРН

ОСТ 

[Избери от 

падащи 

менюта]  

-много ниска 

-ниска 

-средна 

-висока 

-много висока 

КОМЕНТАР/ 

ОБОСНОВКА 

[Текст]  

4.1. Колко големи са икономическите 

загуби, причинени от въздействието на 

организма, включително и средствата 

за мерки за контрол? 

   

4.2. Колко големи са екологичните 

щети, причинени от организма в 

България? 

   

4.3.....    

4. ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ 

ВЪПРОС  ОТГОВОР 

[Избери от 

падащи 

менюта]  

-много ниска 

НЕСИГУРН

ОСТ 

[Избери от 

падащи 

менюта]  

КОМЕНТАР/ 

ОБОСНОВКА 

[Текст]  
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ИАОС      

-ниска 

-средна 

-висока 

-много 

висока 

-много ниска 

-ниска 

-средна 

-висока 

-много висока 

5.1. Има ли и кои аспекти на 

климатичните промени биха повлияли 

върху въздействието на организма в 

бъдеще? 

   

5.2......    

ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА 

Обобщена оценка на вероятността 

за интродуциране 

   

Обобщена оценка на вероятността 

за установяване 

   

Обобщена оценка на вероятността 

за разпространение 

   

Обобщена оценка на вероятността 

за въздействие 

   

Заключение на оценката на риска    

 

СЕКЦИЯ С – Литература (източници на информация) 

 

 

 

СЕКЦИЯ D – Валидиране 

Име на организма, за който е 

направена оценката на риска 

Територия на оценката:  

Експерт:  

Дата:  

 

ВЪПРОС  ОЦЕНКА 

[Избери от 

падащи менюта]  

КОМЕНТАР/ 

ОБОСНОВКА 

[Текст]  

1. Вероятност за интродуциране/ 

въвеждане  

  

2. Вероятност за установяване   

3. Вероятност за разпространение    
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ИАОС      

4. Вероятност за въздействие    

5. Влияние на климатичните промени    

ОБЩА ОЦЕНКА   

 

Изпълнителят трябва да създаде възможност, чрез модул “Шаблони” да се 

създадат минимум 5 шаблона за оценка на риска за всеки чужд вид/група видове по 

предоставените таблици. Таблиците съдържат набор от предварително дефинирани 

въпроси (около 100 броя) и дават възможност за въвеждане на предварително заложени 

отговори чрез падащи списъци. Електронните формуляри предоставят възможност и за 

изчисляване на резултати от различните полета по зададени математически формули. 

С цел тестване на методиките в електронните формуляри за избрани видове ще 

бъдат въведени данни (отговори, коментари), събрани по време на проекта, предимно 

по литературни източници. 

Изисква се Изпълнителят да създаде възможност за търсене на попълнени 

формуляри по вид или биологична група инвазивни чужди видове и време периоди или 

повече от един период. 

 

II.2.3.2. Технически изисквания към модула за оценка на риска на 

инвазивните чужди видове (регистриран достъп)  

Модулът е с регистриран достъп. Администраторът на ИС на НСМБР дава 

достъп на потребителите за въвеждане на данни след запитване или след одобрение 

чрез онлайн регистрация. 

Електронният формуляр за оценка на риска за всеки чужд вид или биологична 

група може да се създаде с наличната функция за създаване на шаблони в 

съществуващата база данни от ИС на НСМБР като се създава йерархичен шаблон от 

групи показатели, съдържащи конкретни параметри с различен тип – дата, период, цяло 

число, дробно число, текст, номенклатури, списъци с видове, едноредови или 

многоредови параметри. Възможност за изчисляване по зададени математически 

формули. Всеки електронен формуляр може да бъде в две състояния – активно или 

неактивно, което се управлява от администратора на ИС на НСМБР. Групите 

параметри и показатели да могат да се създават динамично, редактират, активират или 

деактивират, както и изтриват. 

Функция за експорт в Word или PDF на един или повече от един електронни 

формуляри. Експорт на един или повече от един формуляр в CSV и Еxcel. В Еxcel всяка 

група и показатели се отварят в отделна таблица като те задължително се свързват по 

Идентификатор на всеки формуляр. 

Експорт в .SHP и GPX със съответните атрибутни данни от групите или 

показателите на полевия формуляр. 
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ИАОС       

Изисквания към обработката на пространствените данни 

В рамките на разработването на системата трябва да се направи анализ на 

необходимите ГИС данни. Масивът от пространствени данни трябва да бъде 

структуриран съгласно техническите спецификации за данните по темите от 

приложенията на Закона за достъп до пространствени данни и Директива 2007/2/ЕО 

(INSPIRE) (като минимум по тема „Разпространение на видовете”). Да бъдат 

реализирани съответните услуги за масива от пространствени данни съгласно 

актуалния вариант на характеристиките, зададени по Директивата, и графика за 

нейното изпълнение. За масивите и услугите да бъдат създадени метаданни. Съставяне 

на масивите от данни по изискванията на директивата INSPIRE, Приложение 1 тема 

„Защитени обекти“, Приложение 3 теми "Съоръжения за управление на околната 

среда", както и всички останали теми с отношение на събираната в НСМБР 

информация, например „Биогеографски региони“, „Морски региони“, „Местообитания 

и биотопи“. 

Пространствени заявки трябва да могат да се правят за следните типове 

територии: землища на населени места, общини, области, защитени територии и 

защитени зони, горски и ловни стопанства, гридове UTM 10x10, ETRS89 10х10, Corine 

Land Cover и други пространствени слоеве които да могат да се заместват и добавят 

нови слоеве с актуална пространствена информация. 

 

II.2.4. Описание, функционални и технически изисквания към 

административния модул за управление на потребителите и връзките между 

базите данни (регистриран достъп) 

 

Модулът е уеб базиран с регистриран достъп, предвиден за работа на ниво ИАОС. 

Той позволява администрирането на новоразработените модули в информационна 

система и управление на данните – публикуване на слоеве, активиране на формулярите/ 

шаблоните за мониторинг, или шаблоните за оценка на риска, както и за управление на 

достъпа. Всички функции, свързани с администриране на софтуерното решение, са 

поставени в този модул. Административният модул има следните функции:  

- създаване на различни типове потребители; 

- управление на потребителски права; 

- въвеждане на данни; 

- валидиране на данните; 

- изпращане на информация по имейл; 

- управление на системни параметри; 

- мониторинг на работата на системата, включително и на дейности, извършвани 

от потребители; 



 

ПРОГРАМА BG03 БИООЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И 

ЕКОСИСТЕМИ 

 

Проект " Подобряване на информационна система към 

Националната система за мониторинг на биологичното 

разнообразие (IBBIS)". Договор № 33-72/20.07.2015г. 

 

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 

2009-2014 

 

 

 

 

 

 

22 
 

ИАОС      - управление на базата данни (добавяне, редактиране на 

параметри, възможност за поправяне на грешки и др.); 

- управление на задължителните номенклатури – синхронизиране на 

номенклатурите от и към свързаните бази данни, въвеждане на номенклатурни 

данни. 

II.3. Връзка с бази данни или приложения – ESENIAS, останалите модули на 

Информационната система към НСМБР, Регистър на ЗТ и ЗЗ 

 

Модулът трябва да осигури: 

- връзка към останалите модули на базата данни на ИС на НСМБР – към модул 

шаблони – (шаблони за данни и шаблони за анализ), връзка към регистъра на 

видовете и връзка към модула за управление на достъпа до Интернет сайта за 

регистриран достъп. За целта е необходимо да се използват общи номенклатури 

и класификатори на Националната екологична база данни, поддържана от 

администратора на бази данни в ИАОС; 

- уеб услуги към базата данни на мрежата ESENIAS – те трябва да са двупосочни 

– данни постъпващи в публичния сайт от ИЧВ, данни от проведен мониторинг, 

или слоеве на разпространение на ИЧВ към мрежата ESENIAS. Услугите са 

съобразно изискванията на OGC, WCS, WMS, WFS и други; 

- връзка към базата данни и услугите на Регистъра на защитените територии (ЗТ) 

и защитените зони (ЗЗ). Регистърът е разработен в Националната екологична 

база данни и се администрира в ИАОС. Потокът на информация е еднопосочен 

от Регистър на ЗТ и ЗЗ към новоразработената база данни. При актуализация на 

информацията в Регистъра (което включва въвеждане на нови защитена 

територия или защитена зона, заличаване, или прекатегоризиране) да има 

възможност за автоматичен пренос на актуалните данни, които да се изобразяват 

и в таблиците на модула за ИЧВ. 

 

II.3.1. Общи технически изисквания към модула за инвазивните чужди видове 

Централизация и онлайн работа на множество потребители 

Системата трябва да бъде изградена като централизирана база данни и приложни 

сървъри, достъпни от всички заинтересовани лица и институции. 

Обменът на данните в системата трябва да става в режим онлайн – след 

осъществяване на връзка до централната й част. Тя трябва да поддържа едновременна 

работа на множество потребители чрез всички модули. Системата трябва да има 

изградени защити при едновременна работа и промяна на данните от различни 

потребители. Необходимо е Интернет приложението да е достъпно и безпроблемно за 

работа на минимум 500 потребителя едновременно. 
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ИАОС      Достъп до системата 

За достъп до системата е необходимо да се даде възможност за 

свързване през Интернет. Всеки от потребителите на системата (съответните експерти 

и длъжностни лица) ще се свързва от наличните по места компютри с централната 

система и ще има права за използването й. Правата за използване на системата трябва 

да са съобразени с функциите на всички участници в мониторинга и оценката на риска 

на ИЧВ. Необходимо е да се осигури възможност за верификация на данни, за да се 

гарантира спазване на посоките на съответните информационни потоци. 

Интеграция 

 Системата трябва да предоставя интегрирано решение, независимо дали данните 

ще се създават еднократно и да се използват при необходимост чрез системата. 

Статичните детайли, които са еднакви за различните модули в системата, да бъдат 

поддържани в една база данни/модул, но да бъдат използвани от всички други модули 

на приложението. 

От гледна точка на процесите, системата трябва има модулен дизайн, 

поддържащ внедряване на фази на работа на отделните модули. 

Поради факта, че цел на Възложителя е създаване на информационна система за 

мониторинг с връзки между останалите подсистеми на околната среда, предлаганата 

информационна система не може да се разглежда като „отделна информационна 

система за ИЧВ”. Новата система трябва да се интегрира (обменя данни) към 

съществуващата и функционираща Национална база данни за биологично разнообразие 

и да има функционална връзка към Националната система за мониторинг на околната 

среда, като използва създадените вече номенклатурни масиви. 

Стандартизация 

 Системата трябва да бъде базирана на унифицирана системна архитектура и 

комуникационни стандарти, които да осигуряват много по-лесна системна поддръжка и 

по-кратки срокове за добавяне на нови бизнес модули и разработки. 

Отворен дизайн и скалируемост 

 Системата трябва да бъде изградена така, че при нужда да позволява лесно 

надграждане при добавяне на допълнителни потребители, без това да налага 

съществени промени в нея. 

Системният дизайн трябва да позволява допълнителни промени, в частност при 

промени на нормативната уредба, както и лесно добавяне на допълнителна 

функционалност. 

 Системата трябва да позволява многократна използваемост на различните 

модули, както и разработката на нови модули от съществуващите такива. Системата 

трябва да позволява кратки срокове за модифициране на функционалността и 

приспособяване на софтуера към променящото се законодателство.  
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ИАОС      Обикновен потребителски интерфейс 

 Системата трябва да използва единен стил, подходящ за 

всички потребителски интерфейси (изложения и отчети) с възможност за лесна и 

интуитивна употреба и представяне (презентация). Дизайнът на модулите трябва да е 

съобразен с наличните подсистеми и модули в информационната система на 

възложителя. 

Филтри и контроли 

Системата трябва да осигури филтриране и да позволява различни проверки за 

надеждността на въведената информация и да изготвя репорти (отчети), ако се открият 

несъответствия. Примерни контроли: 

 да се контролира достоверността на данните съгласно посочените номенклатури; 

 да се дава възможност за въвеждане на данни само в случай, че те се 

регистрират в оригиналните мерни единици, въведени във системата; 

 да се дава възможност на потребителите да записват и използват данни само за 

районите, за които отговарят. 

Отчетност на системата 

Системата трябва да позволява гъвкава отчетна система: например – брой на 

видовете и други, които ще бъдат допълнително уточнени в хода на изграждане на 

системата. 

 История на промените 

Системата трябва да позволи промени и обновяване на регистрираната 

информация и трябва да поддържа „история” на всички по-важни промени на данните в 

нея.  Възложителят ще предостави на изпълнителя информация за атрибути от 

системата, за които следва да се поддържа история на промените.  

Системата трябва да поддържа и създава отчети за всички промени, показващи 

предходната и настояща позиция. Всички отчети трябва да съдържат името на 

потребителя, дата и час на съставяне, които да проследяват преминаването от един 

отчет на друг. Системата трябва да предоставя информация за проверките и отчетите за 

всички системни и приложни транзакции. 

Защита 

 Системата трябва да идентифицира потребителите за достъп до ресурсите като 

минимум чрез потребителско име и парола. Системата трябва да изисква редовни 

промени на потребителските пароли. Системата от база данни трябва да позволява на 

потребителите контролиран достъп на ниво запис и поле. Директният достъп до базите 

данни трябва да бъде ограничен до длъжност администратор на бази данни. 

Информацията в базите данни относно въведени данни и направени анализи или 

справки трябва да е достъпна само за оторизираните лица. Системата трябва да записва 

и отчита опитите за достъп, като показва профил, работна станция и детайли по случая. 
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ИАОС      Системата трябва да осигурява защита на данни в 

определен интервал от използването и от потребителя чрез 

минимална намеса на оператор. Системата трябва да позволява защитите да са: 

 цялостни – пълна “картина” на базата данни; 

 навременна – отразява транзакциите и промените в базата след последно 

проведената защита.  

Системата трябва да бъде защитена срещу глобални/локални вируси и друг 

вреден софтуер. 

Стабилност и интеграция на базата данни 

Системата трябва да оперира на основата на транзакционен принцип. При 

неуспешна транзакция системата трябва да върне транзакционния log и да върне базата 

в изходно състояние. Ако една транзакция е провалена, потребителят и системният 

администратор трябва да бъдат уведомени. 

Системата трябва да осигурява проверка за валидността на въведените данни. Тя 

трябва да отбелязва, че: 

 никаква част от данните не е загубена; 

 данните в системата са пълни; 

 информацията е въведена правилно. 

При некоректни данни системата трябва да показва достъпни и информативни за 

потребителя съобщения за грешка, като при възможност указва вида на грешката и дава 

указания за коректност на данните. 

Системата трябва да не допуска загуба на данни вследствие на потребителска 

грешка. При евентуални грешки на системно ниво (липса на свързаност, хардуерен 

проблем и др.) на потребителя (при техническа възможност) трябва да бъде показано 

достъпно съобщение за грешката. При регистриране на такава грешка в системата 

съответните технически лица трябва да бъдат автоматично уведомени. 

Системата трябва да бъде стабилна и ежедневните операции не трябва да 

изискват поддръжка от страна на техници/компютърни специалисти. 

 Архивиране 

Системата трябва да предлага процедури за Вack up (ежедневно и седмично) и 

архивиране на данните (месечно и годишно). 

 

Тестване на компонентите към модула за Инвазивни чужди видове. 

  В процеса на изпълнение на обществената поръчка Изпълнителят следва да 

провежда регулярни тестове на разработения софтуерен продукт. Те трябва да следят за 

логическата свързаност на всеки един компонент и изпълняваните от него функции. 

Изпълнителят следва да отстранява всички установени грешки. За всеки тест се изготвя 

протокол. Всички установени грешки се документират, като изпълнителят е длъжен да  

предлага на възложителя и решения за тяхното отстраняване. 



 

ПРОГРАМА BG03 БИООЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И 

ЕКОСИСТЕМИ 

 

Проект " Подобряване на информационна система към 

Националната система за мониторинг на биологичното 

разнообразие (IBBIS)". Договор № 33-72/20.07.2015г. 

 

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 

2009-2014 

 

 

 

 

 

 

26 
 

ИАОС      III. Изисквания към документирането на 

дейностите по изпълнение на обществената поръчка 

III.1. Ръководства за работа.  

Всеки компонент на модула за Инвазивни чужди, трябва да има подробно 

ръководство за работа. То трябва да е част от софтуерните приложения, като има 

възможност за сваляне в pdf формат. Минимално задължително съдържание: 

-  инсталация на приложението; 

- въвеждане, редакция на данни, администриране на приложението, данни, 

потребители; 

-  създаване на справки при работа с приложението; 

- изпълнителят изготвя и ръководства за администриране на приложенията от 

администратора на Информационната система; 

- програмният код на всяко приложение, трябва да е придружен от подробни 

указания за работата, съдържанието на приложението и опис на основните 

ключови моменти при неговото създаване. 

 

III.2. Документация на софтуерните приложения  

Изпълнителят следва да поддържа подробна документация за програмния код, 

включително със съпътстващи описателни документи, описващи работата на 

програмните продукти и всички специфични особености при създаването на 

програмния код.  

Изпълнителят предава на Възложителя всички програмни продукти:  

- подробно описание на базата данни;  

- описание на структурата на базата данни - таблици, описание на всички 

колони, първични и вторични ключове;  

- описание на типовете данни и свързаност между таблиците.  

- описанието на програмните продукти задължително е придружено от схема 

на базите данни или програмните продукти.  

- изпълнителя предава и програмния код на всички софтуерни продукти, като 

той следва да е надлежно документиран с описание на ключовите моменти, 

логически връзки и софтуерни решения. 

III.3. Информация и публичност 

Във всички рекламни материали по проекта, като например разработената 

интернет страница, брошури, съобщения в пресата и т.н. следва да се използват името и 

логото на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-

2014 г.  

Участникът следва да прилага изискванията, посочени в Ръководството за 

комуникация и дизайн за ФМ на ЕИП, както и изискванията към всички рекламни и 

печатни материали – лого, постери, брошури и презентации, достъпни от следния 
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ИАОС      уебсайт 

http://eeagrants.org/content/download/5253/51918/version/1/file/FMO-11-

001_MaquetteCommunicationManuel.pdf   . Допълнителна информация може да бъде 

намерена на интернет страницата на ФМ на ЕИП, достъпна на следният адрес: 

http://www.eeagrants.org;  

 

IV. Интелектуална собственост 

Всички доклади и данни, планове, спецификации, софтуер и бази данни 

съгласно изисквания на Възложителя, придобити, събрани или подготвени от 

Участника при изпълнение на договора са изключителна собственост на Възложителя. 

Участникът няма право да използва копия от документи, данни и софтуер, 

разработен в рамките на обществената поръчка за цели, които не са свързани с договора 

без предварителното писмено съгласие и одобрение на Възложителя. 

Всички резултати или права над тях, включително авторско право, софтуер 

включително изходните софтуерни кодове (source code) и други права на интелектуална 

или индустриална собственост, придобити при изпълнение на договора ще бъдат 

изключителна собственост на Възложителя. 

Правото на собственост над целия софтуер на информационната система, 

разработена по договора, ще бъдат предоставени завинаги на Възложителя. 

Няма да се приема друго авторско право. 

V. Общи функционални изисквания към информационната система 

Информационна система следва да отговаря на следните изисквания: 

- да позволява промени и обновяване на въведената информация и да поддържа 

история на всички промени, извършени в информационните масиви от данни. 

Допълнително следва да бъдат уточнени с възложителя и атрибутите от 

информационната система, за които следва да се поддържа история на промените; 

- да предоставя интегрирано решение. Номенклатурните данни, които са еднакви 

за всички модули в системата, следва да бъдат поддържани в една база данни и да 

бъдат използвани от всички други модули без да е необходима повторяемост на 

събираната информация; 

- да поддържа едновременна работа на множество потребители, чрез 

изграждането на защити при едновременна работа и промяна на данните от различни 

потребители; 

- да идентифицира потребителите за достъп до ресурсите и системните 

параметри; 

http://eeagrants.org/content/download/5253/51918/version/1/file/FMO-11-001_MaquetteCommunicationManuel.pdf
http://eeagrants.org/content/download/5253/51918/version/1/file/FMO-11-001_MaquetteCommunicationManuel.pdf
http://www.eeagrants.org/
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ИАОС      - да осигури директен достъп до базата данни единствено 

на техническите лица, отговорни за администрирането на 

системата; 

- да осигурява защита на системните ресурси; 

- да визуализира съобщения за грешка при установяване на проблеми на 

системно ниво. При такива съобщения за грешка в системата съответните технически 

лица трябва да бъдат автоматично уведомени; 

 

VI. Гаранционна поддръжка уеб базираното приложение за инвазивните 

чужди видове модул към ИС към НСМБР 

 Изпълнителят трябва да осигури гаранционна поддръжка за минимум 12 

(дванадесет) месеца след датата на подписване на протокол от възложителя и от 

изпълнителя за изпълнение на Дейност 1.  

В случай на възникнал проблем, констатиран от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да реагира до 24 (двадесет и четири) часа от получаването на уведомлението 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да предложи срок за отстраняване на установените проблеми, 

който не може да бъде по-дълъг от: 

а) 30 (тридесет) дни от получаването на уведомлението от Възложителя, когато е 

установена техническа или логическа грешка, водеща до невъзможност за изпълнение 

на някоя от функциите, описани в техническата спецификация; 

б) 7 (седем) работни дни от получаването на уведомлението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

извън случаите по буква „а“. 

2. да отстрани възникналия проблем в предложения срок по т. 1. 

VII. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА 

1. Срокът за изпълнение на Дейност 1 - включена в обхвата на обществената 

поръчка, е до 10.04.2017 г. включително; 

2. Срокът за изпълнение на Дейност 2  - гаранционна поддръжка, включена в 

обхвата на обществената поръчка, е минимум 12 месеца и не повече от 24 месеца от 

датата на подписване на протокол за приемане на изпълнението на Дейност 1.  

 


