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Приложение № 1 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за обществена поръчка с предмет: 

„Създаване на интернет-базирана система с услуги за обмен на данни между ИАОС и 

ИАГ“ 

Настоящата Техническа спецификация отразява минималните функционални 

изисквания към услугата предмет на обществената поръчка. 

 

Използвани съкращения: 
БД - База данни 

ГЕС – горски екосистеми 

ГЕСУ – горски екосистемни услуги 

ГД ЛАД – Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ 

ГИС – Географска информационна система 

ДНП – Дирекция на национални паркове 

ДПП – Дирекция на природен парк  

EAОС – Европейска агенция по околна среда 

ЗБР - Закон за биологичното разнообразие 

ЗООС – Закон за околната среда 

ЗТ – Защитени територии 

ИАГ- Изпълнителна агенция по горите 

ИАОС - Изпълнителна агенция по околна среда 

ИС – Информационна система 

ЛУП – лесоустройствен проект 

МДК – максимално допустими концентрации 

МЗХ – Министерство на земеделието и храните 

МОСВ - Министерство на околна среда и водите 

НБД – Национална база данни 

НСМБР – Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие  

НСМОС – Национална система за мониторинг на околната среда 
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ПДП – предефиниран проект 

ПП – пробна площ 

РБД – Регионална база данни 

РИОСВ - Регионална инспекция по околна среда 

РКС – Референтна координатна система 

РЛ – регионална лаборатория 

СВР – слоеве с висока резолюция 

СУБД - система за управление на база данни 

ФМ на ЕИП – Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 

SSL - Secure Sockets Layer, е криптографски протокол за връзка клиент-сървър 

INSPIRE - Infrastructure for Spatial Information in the European Community – Директива на 

ЕС 
EUNIS – European Nature Information System -  Европейска информационна система за 

природата 
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I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Цел на поръчката 

Основната цел на настоящата ОП  е  създаване на сървис- базирана система за обмен 

на данни между ИАОС и ИАГ 

2. Текущо състояние на наличните Информационни системи и подсистеми 

В Изпълнителна агенция по околна среда са разработени Информационни системи за 

събиране на данни за всички компоненти на околната среда. Всички компоненти на 

околната среда са част от Националната система за мониторинг на околната среда 

(НСМОС) се създава и функционира в съответствие с чл. 1, т. 7 от Закона за опазване на 

околната среда. Системата осигурява своевременна и достоверна информация за 

състоянието на елементите на околната среда и факторите, въздействащи върху нея, въз 

основа на която да се правят анализи, оценки и прогнози за обосноваване на дейностите 

по опазване и защита на околната среда от вредни въздействия. Системата се ръководи от 

Министъра на околната среда и водите чрез Изпълнителната агенция по околна среда. 

ИАОС администрира Националната система за мониторинг на територията на цялата 

страна като осигурява материално–техническите, методическите и програмно-

информационните ресурси, необходими за нейното функциониране и развитие. Всички 

измервания и наблюдения се извършват от структурите на ИАОС по единни, 

унифицирани методи за пробонабиране и анализи при спазване на процедурите за 

осигуряване на качеството на измерванията и данните. Всички лаборатории на ИАОС са 

акредитирани по стандарта БДС EN ISO/IEC 17025 – „Общи изисквания относно 

компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране” от ИА „БСА”. 

ИАОС поддържа информационни бази данни на национално и регионално 

ниво. Тези бази данни са структурирани по компоненти на околната среда с 

използване на общи номенклатури. 

Оценките на състоянието на компонентите на околната среда и докладванията на 

данни на национално ниво се извършват от ИАОС; оценките на регионално ниво – от 

РИОСВ, оценките и докладванията на състоянието на водните рeсурси на басейново ниво 

– от 4 Басейнови дирекции за управление на водите. 

Системата се организира в съответствие с Глава осма от ЗООС и включва 

Националните мрежи за мониторинг на: атмосферен въздух, води, земи и почви, гори 
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и защитени територии, биологично разнообразие, радиологичен мониторинг и 

мониторинг на шума. В обхвата на НСМОС се включват и контролно-

информационните системи за: емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, 

емисиите на отпадъчни води във водни обекти, информационна система за 

отпадъците, информационна система за опазване на земните недра. 

а) национална база данни към Информационната система на Национална 

система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР) 

База данни: ORACLE Standard Edition 11g 

ГИС сървър: ArcGIS server 10.0 

Програмен език: Microsoft.Net Framework 4 

Системен софтуер: Windows server 2008 

Националната база данни работи на виртуална машина, управлявана от системен 

софтуер за виртуализация VMware vSphere 5 Essentials Plus. 

На тази машина са инсталирани GIS server и двете интернет приложения за 

специализиран мониторинг и за публичен достъп. 

б) национална система за мониторинг на околната среда (НСМОС)  

Софтуер за управление на база данни ORACLE  - 11.g 

Приложения за въвеждане на информация и справки – на Delphy 

Системен софтуер: Windows Server 2008; ArcGis server 10.2 

Публична база данни 

Софтуер за управление на база данни ORACLE 9.i, ORACLE 11.g (Национална база 

данни за мониторинг на биологичното разнообразие - BIOMON) 

Системен софтуер: Windows Server 2003 service pack 2;  

Уеб сървър (виртуален сървър с възможност за увеличение на параметрите) 

Apache Tomcat 6; 

Системен софтуер: Windows Server 2008; 

 

 II. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ДЕЙНОСТ 1, включена в обхвата на поръчката: 
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1. За ефективното двустранно общуване е необходимо Изпълнителят да подобри 

съществуващото приложение чрез създаване на функционална връзка с Изпълнителна 

агенция по горите. Изпълнителят трябва максимално да използва съществуващите в 

ИАОС ГИС сървъри, както и съществуващата СУБД ORACLE 11.g. 

Част от задачата е разработване на web базирано приложение със съответните 

модули описани по-долу  с цел създаване на връзка между различните организации, 

изпълняващи програмата за мониторинг на горските екосистеми.  

 

 Участникът в офертата си може да предлага изпълнение на поръчката, което 

позволява приложението да работи с браузъри: Internet Explorer, Google Chrome и Mozilla 

Firefox. 

 

 Разработената системата следва да осигурява услуги и масиви пространствени данни 

в съответствие с Директивата 2007/2/ЕО, които са в обхвата на дейност на ИАОС и които 

са разработени като стандарт от JRC към ЕК към момента на сключване на договора. 

Под „Масиви пространствени данни по Директивата 2007/2/ЕО“ да се разбира, че 

масивите включват атрибутни полета и географски характеристики, описани в 

Директивата 2007/2/ЕО ‐ като се използват завършени или текущи към момента на 

проекта спецификации. 

  Услугите по директива 2007/2/ЕО трябва да са специфицираните по директивата 

View service (услуга за визуализация), Download service (услуга за взимане на информация 

от потребителя), Metadata service (услуга за създаване на метаданни), Discovery metadata 

service (услуга за откриване на масива), Transform service (трансформиране на зададена 

начална информация в масив съответстващ на Директивата 2007/2/ЕО). 

 

Като елемент от изпълнението на Дейност 1 от проекта, следва да бъдат представени 

на Възложителя следните приложни документи:  

- наръчник на администратора; 

- описание и схема на базата данни. 
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2.  Видове достъп до разработеното интернет приложение: 

Архитектурата на системата трябва да дава възможност за поддържане на различни 

нива на достъп до данни. Трябва да се определят две основни групи потребители: 

вътрешни и външни. 

 Външни потребители - група потребители, които имат възможност за 

визуализация и разглеждане на обобщена актуална  информация  за различните 

екосистеми онлайн. 

o Публичен потребител – интернет потребител на публичната част на 

системата, която не се идентифицира и използва общодостъпната 

информация. Тази група потребители се очаква да бъдат неправителствени 

организации, медии, заинтересовани студенти или граждани търсещи 

информация, свързана със състоянието на дадена екосистема или 

предлаганата услуга. 

o Регистриран потребител – регистриран потребител, който има възможност 

за качване чрез периодичен импорт/upload на данни с дефинирана структура 

и формат в зависимост от ролята, която изпълнява. 

 Вътрешни потребители – потребители с оторизиран достъп (потребителско име и 

парола), които въвеждат, актуализират и са отговорни за опериране на системата. 

Тази група потребители трябва да бъдат разделени на администратори и потребители 

на системата. В  зависимост от нивата на достъп потребителите да имат 

възможности за: 

o Въвеждане, редактиране и изтриване на данни от мониторинг и анализи; 

o Генериране на справки и отчети; 

o Валидиране на постъпилите данни; 

o Импорт на данните в различни формати; 

o Експорт на данните в различни формати.  

 

3. Интернет приложение за „горски екосистеми“: 

3.1. Изисквания 
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Приложението трябва отговаря на следните изисквания: 

 

 Редакция и добавяне на данни, включително добавяне на пространствени 

слоеве, персонални бази данни, растерни изображения;  

 Преглед и възможност за сваляне на първична информация за екосистемите 

и екосистемните услуги; 

 Въвеждане на информация за бъдещи периоди; 

 

3.2. Подобряване на подсистема “Гори“  

  Подобряването на подсистема „Гори“ включва създаване на нови модули за 

въвеждане и редакция на информация, чрез интернет приложение. 

 Подобряване на възможностите за справки и анализи на въведената 

информация. 

 

3.2.1. Модули за въвеждане и редакция на информация - приложението трябва да 

предоставя следните възможности за въвеждане и редакция на информация в зависимост 

от избрания модул:  

 въвеждане на данни от входни документи по предварително зададен шаблон-.xls, 

.xlsx - тази опция трябва да позволява автоматичното прехвърляне на данни към  

националната база данни на ИАОС през интернет приложение. Да бъде осигурен  

необходимия  интерфейс за импорт на данни в системата от външни източници;   

 да осигурява актуализация на данни (редактиране, изтриване, въвеждане) в 

националната база данни на ИАОС,  през интернет приложението; 

 връзка и обмен на данни с горската база данни в Изпълнителна агенция по горите 

при МЗХ; 

 достъпът до отделните функции да се регламентира с роли, които да са с парола и 

потребител. 
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3.2.1.1. Текущо състояние  на подсистема „Гори“ - ИАОС разполага с база данни за 

мониторинг на гори, както и десктоп-приложение за въвеждане на данните от 

мониторинга. Десктоп приложението работи с връзка по вътрешната мрежа на ИАОС. 

 

Към настоящия момент подсистема „Гори“, съдържа следните модули: 

 Модул „Пробна площ“ – въвеждане на данни включващи детайлна характеристика 

на пробната площ от мониторинговата мрежа – МКП Гори ниво І (широкомащабен горски 

мониторинг). Информацията за характеристиката на всяка от наблюдаваните пробни 

площи служи за попълване на т.нар. таблици-източници (входни документи), осигуряващи 

входната информация. Модулът е изграден и функционира в рамките на подсистема 

„Гори“ от НСМОС.  

Въвеждане на данни съдържащи информация за почвения тип, морфологично описание на 

почвения профил, данни от анализ на механичен състав, обемна плътност, рН, съдържание 

на органичен въглерод, общ азот, фосфор, калий, калций, магнезий, манган, мед, цинк, 

олово, кадмий, обменни катиони с кисели и базични функции, в т.ч. данни от анализи на 

физичните, физико-химичните и химичните характеристики на почвите в пробните площи 

от ниво І на широкомащабната мрежа за мониторинг и оценка на ГЕС. 

 Модул „Оценка на състоянието на короните на пробните дървета и анализ на 

уврежданията и агент-причинителите“ – въвеждане на данни от ежегодния 

мониторинг на ГЕС (информация от визуалната оценка за състоянието на короните на 

дърветата в наблюдаваните пробни площи и служи за попълване на таблиците – 

източник). Модулът е изграден и функционира в рамките на подсистема „Гори“ от 

НСМОС. 

 Модул „Листа/иглолиста“ – въвеждане на информация от анализите на макро и 

микроелементи в листата/иглолистата на основните дървесни видове в пробни площи 

(ПП) от ниво І на широкомащабната мрежа за мониторинг и оценка на ГЕС в табличен 

вид. Модулът е изграден и функционира в рамките на подсистема „Гори“ от НСМОС 

 

3.2.1.2. Изпълнителят следва да създаде следните нови модули и връзки към 

подсистема „Гори“: 
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 Модул „Подотдел“  - въвеждане на данни от ГИС за подотделите от 

лесоустройствените проекти/ГСП (горскостопански план). Изпълнителят следва да 

реализира връзка с горската геобаза данни в Изпълнителна агенция по горите при МЗХ, 

която да осигури възможност за въвеждане на данни в подсистема „Гори“ на ИАОС. 

Връзката между двете бази данни да се реализира чрез GIS WEB услуги, или 

експорт/импорт на файлови масиви, или извлечено съдържание от съответната база данни. 

Възложителят ще предостави достъп до съответните типове параметри от 

Информационната система на ИАГ при МЗХ. Типовете параметри, които следва да се 

обменят с ИС на ИАГ са следните:  

Списък с параметри от Горската геобаза данни, които следва да се изобразят в 

базата данни на подсистема „Гори“ 

1.Основни параметри: 

 ЕКАТТЕ на Землище 

 Вид собственост 

 Стопански клас 

 Област 

 Подпояс 

 Надморска височина 

 Изложение 

 Релеф 

 Наклон в градуси  

 Месторастене 

 Строеж 

 Състояние 

 Правостъбленост - процент 

 Схема на сегашен състав  

 Почва 

 Механичен състав  

 Каменливост 

 Плътност 

 Дълбочина 
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 Влажност 

 Степен на ерозия 

 Вид ерозия 1  

 Пояснение ерозия 1  

 Вид ерозия 2  

 Пояснение ерозия 2  

 Основна скала 

 Нелесопригодност - процент 

 Богатство 

 Година на сечта 

 Процент на сечта 

 Схема на залесяване  

 Цел на производство 

 Паша  

 Номер по ред 

 Вид 

 Етаж 

 Участие % 

 Произход 

 Възраст в години 

 Пълнота 

 Височина в м 

 Бонитет 

 Диаметър в см. 

 Запас на хектар 

 Запас в куб.м 

 Запас с клони 

 Ползване в куб.м 

 Ползване с клони 

 Повреда вид 

 Код на повредата 

 Бъдещ състав със следните параметри до 5 реда 

 Номер по ред 
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 Дървесен вид 

 Участие % 

 Площ за залесяване в ха 

 Бонитет 

2.Данни за технически участъци: 

 Код на държавното лесничейство 

 Код на участъка 

 Име на участъка 

3. Допълнителни таблици към ZEM формата: 

 Таблица сегашен състав на подотдела 

 Таблица бъдещ състав на подотдела 

4.Допълнителни номенклатури: 

 Номенклатура Релеф 

 Номенклатура Стопански клас  

 Номенклатура Етаж на дървестния вид 

 Номенклатура Област 

 Номенклатура Подпояс 

 Номенклатура Изложение 

 Номенклатура Месторастене 

 Номенклатура Строеж 

 Номенклатура на Почва 

 Номенклатура Механичен състав  

 Номенклатура Каменливост 

 Номенклатура Плътност 

 Номенклатура Влажност 

 Номенклатура Степен на ерозия 

 Номенклатура Вид ерозия 

 Номенклатура Основна скала 

 Номенклатура Богатство 

 Номенклатура Предназначение 
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 Модул „Флористичен състав и фитоценотична структура на растителните 

съобщества“ – въвеждане на информация за общия флористичен състав на растителните 

съобщества и фитоценотичната значимост на ценопопулациите на отделните видове, 

оценени в зависимост от покритието на надземните органи на растенията в проценти. 

Информацията е на ниво ПП, в табличен вид. Този модул трябва да се изгради изцяло в 

рамките на проекта.  

За целта е необходимо да се създадат електронни форми за въвеждане на 

информация от теренна работа, която включва данни за: пробната площ; флористичен 

състав; хоризонтална и вертикална структура на растителните съобщества; картосхема на 

микрогрупировките в ПП - като точков слой на отделните дървета, с техния биологичен 

вид.  

Номенклатурите и по-голяма част от входната информация, освен картосхемите, се 

взимат от НБД на ИАОС.  

 Модул „Контрол“ - подсистема „Гори“ трябва да осигури възможност за 

валидатор „Контрол“ на данните, който има следните опции: 

а) автоматичен контрол на данните от модул данни „Оценка на състоянието на 

короните на пробните дървета и анализ на уврежданията и агент-причинителите“; 

б) възможност за контрол на въведените стойности  /не тестване на въведените 

стойности / по предварително зададен диапазон на стойностите; 

в) възможност за преглед и валидиране на постъпилите данни в системата от 

отговорните служители или тематичния експерт в ИАОС; 

г) възможност за поддържане на номенклатурите към системата – интегрирани в 

базата данни за гори. 

3.2.2.  Модул за справки и анализи  

Модулът трябва да предоставя възможност с няколко опции: 
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- да осигурява математическа и статистическа обработка на постъпилите данни, в 

съответствие с гореописаните методики; 

- да генерира изходни документи – справки (цифрови, графични и комбинирани), 

таблици, и слой за състоянието на ГЕС (методика на МКП Гори) и визуализиране на 

състоянието на ГЕС и обхвата и качеството на ГЕСУ, в съответствие с методиките за 

картиране и оценка на състоянието на ГЕС и ГЕСУ (BG03.PDP2) и МКП Гори – 

методиката ще бъде предоставена от изпълнителя; 

- да генерира справки и отчети  (по години, район и ПП за типове ГЕС  

/широколистни, иглолистни и основни дървесни видове), за състоянието на ГЕС 

(методика на МКП Гори) и импорт на информацията в геобазата данни за екосистеми и 

екосистемни услуги; 

- всички генерирани справки да могат да се записват във формат за Microsoft Excel 

(.xls, .xlsx и .csv) и *.txt, което да позволява по-нататъшната обработка на данните  или 

представянето им като доклади. 

 

3.2.3. Административен модул на интернет приложението:  

Модулът за администриране трябва да се грижи за управлението на потребителите в 

системата, правата на достъп, поддържането на позволени действия, поддържането на 

история на промените. Приложението трябва да позволява да се изграждат динамично 

роли, като на всяка роля могат да бъдат добавяни/премахвани права. Приложението 

трябва да позволява администриране на навигационните менюта с помощта, на които 

потребителите достигат до различните компоненти на системата. Към всяка роля трябва 

да могат да бъдат добавяни или премахвани навигационни менюта. Потребителите имат 

достъп до данни и подмодули само според техните права. Всеки потребител трябва да 

може да има повече от една роля, с които да се определят правата му в системата.  

Необходими данни, които трябва да се поддържат за потребител в системата са:  

• потребителско име  

• парола  

• лице, което е обвързано с потребителя  
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• роли, които притежава  

• статус - активен/неактивен  

• възможност за прикачване на файлове  

За всяко лице, което е обвързано с потребител в системата, трябва да има 

възможност за въвеждане на следната информация:  

• трите имена  

• телефон за връзка и факс  

• електронен адрес  

• длъжност  

Администраторът на системата трябва да има възможност да изпраща на потребител, 

забравил своята парола, e-mail, съдържащ информация за начина за влизане в системата.  

Системата трябва да поддържа история на промените от гледна точка на това, кой 

потребител какви действия е направил. 

3.2.4. Функционални изисквания към подсистема „Гори“: 

 да предоставя възможност за въвеждане, справки и анализи,  генериране на 

слоеве, в съответствие с методиката на МКП Гори, геопространствени анализи и 

обработки, на база методика за оценка състоянието на ГЕС и методика за оценка на 

ГЕСУ. За целта ще трябва да се ревизира и актуализира съществуващата програма от 

НСМОС подсистема Гори;  

 да ползва изградената чрез „Административния подмодул“ връзка с други 

геобази данни (осигуряващи информация за индикаторите от методиките); 

 да се осигури съвместимост с други бази данни - изграждане на приложения 

за връзка с различни бази данни или на приложения, в т.ч. с Информационната 

система към НСМБР, геобазата данни за горите на ИАГ-МЗХ;  

 слой Пунктове за мониторинг на горите ниво 1 да бъде преформатиран във 

вид на INSPIRE геобаза данни, съответстваща на тема „Съоръжения за мониторинг”; 

 индикация или съобщение, показващо в кои от данните/модулите е 

направена актуализация  с цел споделяне на данни с ИАГ. 
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 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; 

 за времетраенето на изпълнението на Дейност 1 от проекта, както и за 

времето на последващата гаранционна поддръжка, изпълнителят следва да  

отразява, всички промени във формите за структуриране на извличаната 

информация, възникнали от промени в нормативната база и ръководствата за 

докладване по европейските директиви. 

4. Дейности и продукти, съпътстващи разработването на софтуера, предмет на 

обществената поръчка 

4.1. Изисквания към техническата документация на софтуерните продукти.  

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 и модела на 

базата данни, в т.ч.: 

- подробно описание на структурата на базата данни, придружено от схема на базите 

данни  и бизнес диаграма /описваща потока на информацията/; 

 - подробно описание на таблиците в базата данни: описание на всички колони, 

типове данни, първични и вторични ключове, индекси  и връзки между таблиците; 

- програмният код на всички софтуерни продукти, като той следва да е надлежно 

документиран с описание на ключовите моменти, логически връзки, софтуерни решения и 

описани развойните средства, използвани при създаване на програмния код на 

приложенията; 
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- описание на средствата/инструментите, използвани за реализиране на 

технологичната разработка (инструменти за провеждане на тестове, софтуерни 

приложения, използвани в процеса на разработка, развойна среда и др.). 

4.2. Защита. 

 Продуктът трябва да идентифицира потребителите за достъп до ресурсите, 

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. 

Системата трябва да осигурява защита на данни в определен интервал от 

използването ѝ 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. 

4.3. Стабилност, интеграция и архивиране на продукта. 

Продуктът трябва да оперира на основата на транзакционен принцип. При 

неуспешна транзакция системата трябва да върне транзакционния log, както и да върне 

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

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

трябва да отбелязва, че: 

• няма загубена част от данните; 

• 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. 

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

архивиране на данните (месечно и годишно). 

4.5. 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 уебсайт: 
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 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. 

4.6. 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 и 

изходните софтуерни кодове (source code), както 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 бъде предоставено завинаги на Възложителя. 

Няма да се приема друго авторско право. 

III. Гаранционна поддръжка. 

 Изпълнителят следва да извършва минимум 12 /дванадесет/ месеца гаранционна 

поддръжка, за да изпълни минималните изисквания на възложителя. Срокът на 

гаранционната поддръжка започва от датата на подписване на Протокола за приемане на 

изпълнението на Дейност1.  

Поддръжката на софтуерните продукти включва: 

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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- техническа поддръжка на всички базови софтуерни компоненти, изграждащи 

описаните в техническата документация; 

- отстраняване на всички логически и технически грешки, които препятстват 

изпълнението на функциите на системата, включително въвеждане на данни, изобразяване 

на данни, експорт и импорт на шаблони, формуляри, данни и справки, обмен; 

- в случай на възникнал проблем, констатиран от Възложителя, Изпълнителят следва 

да реагира до 24 (двадесет и четири) часа от уведомлението и предложи срок за 

отстраняване на установените проблеми, който не може да бъде по-дълъг от 7 (седем) 

работни дни. 

 

IV. Изисквания за изпълнение. 

1. Срокът за изпълнение на дейност 1, включена в обхвата на обществената поръчка, 

е до 13.04.2017 г. включително.  

2. Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя в рамките на 5 (пет) 

работни дни считано от дата на подписване на договора работен план за изпълнение на 

обществената поръчка. Възложителят одобрява работния план в срок до 5 (пет) работни 

дни от датата на представяне. 

3. Изпълнението на дейност 1, включена в обхвата на обществената поръчка, 

приключва с внедряване на всички софтуерни компоненти на продукта, описан в 

техническата спецификация. 

4. В хода на изпълнение на поръчката Участникът, избран за изпълнител, е длъжен 

да представя и да предава за одобрение от Възложителя следните документи и софтуерни 

разработки: 

4.1. междинен доклад - Изпълнителят е длъжен да изготви един междинен доклад, 

съдържащ информация за напредъка на дейностите по обществената поръчка. Докладът 

трябва да съдържа следната информация: 

- разработени софтуерни компоненти; 
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- разработени модули и подмодули; 

- установени грешки и описание на всички трудности които са установени при 

разработването на софтуерните продукти; 

- тестова  версия на разработените софтуерни продукти; 

- доклад за тест на софтуерните продукти – включващ установените проблеми и 

предложения и решения за тяхното отстраняване. 

4.2. окончателен доклад на Изпълнителя – включва отчет за изпълнената обществена 

поръчка, придружен със всички резултати от проекта - пълната документация, 

ръководства за работа, инсталационни файлове, програмен код;  

 


