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Съкращения и термини 

Съкращение Значение 

БД База данни   

ЕС Европейски съюз 

НБД Национална база данни 

НБДОКВ 
Национална база данни за образователни и квалификационни 

възможности 

МОН Министерство на образованието и науката 

Модула 
Модул за връзка на база данни за образователни възможности с 

портала "Възможности за обучение и квалификация" в Европа“ 

ЦРЧР Център за развитие на човешките ресурси 

СУБД Система за управление на бази данни 

СУС Система за управление на съдържанието 

УЦЖ Учене през целия живот 

ECVET Европейската система за трансфер на кредити в професионалното 

образование и обучение 

EQF European Qualifications Framework 

EURES EURopean Employment Services 

Ploteus Европейски портал "Възможности за обучение и квалификация в 

Европа“ 

NARIC National Recognition Information Centres Network 

RDBMS Relational Database management Sysem (англ. Релационна система за 

Управление на база данни) 

SOA Service oriented architecture (Архитектура ориентирана към услуги) 
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Съкращение Значение 

SOAP 
Simple Object Access Protocol (Елементарен протокол за достъпване на 

обекти  /протокол за обмен на XML съобщения/)  

XML Extended Mark-up Language – Разширен маркиращ език 

LLL LifeLong Learning – Учене през целия живот (УЦЖ) 

 

 

 

 

 

1. Въведение 

1.1 Информация за Възложителя 

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), администрира, насърчава, 

консултира, организира и координира участието на Република България в Програмата 

на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта 

„Еразъм+“, в нейните съпътстващи хоризонтални програми и дейности, и в други 

европейски и международни образователни програми и инициативи с цел: 

 постигане на целите на Стратегията „Европа 2020“; 

 постигане на целите на Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в 

сферата на образованието и обучението „ECVET”; 

 устойчиво развитие на партньорството между Република България и другите 

държави членки на Европейския съюз, в областта на висшето образование; 

 постигане на общите цели на Оперативната рамка за европейско сътрудничество 

по въпросите на младежта; 

 популяризиране на европейските ценности в съответствие с Договора за 

функционирането на Европейския съюз и хартата на основните права на 

Европейския съюз. 

За изпълнение на основните си цели ЦРЧР изпълнява функции на Национална Агенция 

по Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, 

младежта и спорта „Еразъм+“. Насърчава и координира участието на Република 

България в програми и инициативи, свързани с изграждането и укрепването на 

европейските системи за образование и обучение и отговаря за изпълнението им в 

рамките на предвидените правомощия. 

ЦРЧР координира и управлява дейности в рамките на своите компетентности, свързани 

със селекция, финансиране, администриране, наблюдение, оценка и контрол на проекти 

в областта на обучението, образованието и младежките дейности. 

ЦРЧР предоставя консултации, техническа помощ и обучение по проекти на Програма 

„Еразъм+“ и по нейните съпътстващи хоризонтални програми и дейности. Прилага 

правилата за финансово администриране и договорните условия, определени от 
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Общността за Програма „Еразъм+“ и нейните съпътстващи хоризонтални програми и 

дейности.  

ЦРЧР анализира нуждите и потенциалните възможности за участие на Република 

България в образователни и обучителни програми и инициативи в сътрудничество с 

компетентните институции на национално и европейско ниво, като насърчава и 

допринася за укрепването на международната и националната партньорска мрежа при 

разработване на проекти и програми в сферата на образованието и обучението. 

ЦРЧР създава условия за ефективното и прозрачно управление на средствата 

предоставени от Европейския съюз. 

1.2 Описание на проекта 

В ролята си на Euroguidance център за България,  ЦРЧР е бенефициент по договор 

2014-3699/005 - 001 между ЕК и ЦРЧР и има ангажимента да изгради нов Модул за 

ефективен мониторинг и осигуряване на качеството на предоставената информация в 

НБДОКВ за нуждите на Центъра за развитие на човешките ресурси, свързани с 

европейската платформа „Learning opportunities and qualifications in Europe“. 

Обществената поръчка включва изграждането именно на Модул за ефективен 

мониторинг на постъпващата в НБД за образователни възможности в България, с 

помощта на който ще се постигне осигуряване на качеството на информацията, 

представена в националната база данни. 

1.3 Цели на проекта и очаквани резултати 

С настоящата поръчка се цели да се разработи нов Модул за ефективен мониторинг и 

осигуряване на качеството на предоставената информация в базата данни за 

образователни и квалификационни възможности за нуждите на ЦРЧР, постъпваща от 

съществуващите регистри на различни източници на информация, в това число МОН, 

НАПОО, ЦИОО и др.  

С разработването на Модула следва да се осигури контрол на качеството и пълнотата 

на данните, постъпващи в НБД за възможностите за обучение, което от своя страна ще 

доведе до подобряване на взаимодействието й с портала за възможностите за обучение 

и квалификация в Европа. Това ще бъде постигнато от една страна чрез изграждане на 

набор от инструменти за ориентиране и учене през целия живот (УЦЖ) на национално 

ниво и чрез осигуряване на подходящите технически и организационни механизми за 

съблюдаване на качеството при процесите на събиране на информацията. 

В резултат от изпълнението на настоящата поръчка следва да бъдат постигнати 

следните резултати: 

 Разработен Модул за ефективен мониторинг и осигуряване на качеството на 

предоставената информация в базата данни за образователни и 

квалификационни възможности за нуждите на ЦРЧР; 

 Разработен подробен публичен календар на датите на обновяване на 

информацията в НБД с образователни възможности на ЦРЧР, синхронизиран с 

процесите и кампаниите в съответните отговорни институции (МОН, НАПОО, 

висши училища) 

 Разработен потребителски интерфейс, предоставящ възможност за поддържане 

на подробно портфолио с образователните възможности, предоставяни от всяка 

образователна институция с възможност за актуализиране на информацията и 

превод на данни и текстове въз основа на разширената мрежа от хора и 
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постигане на устойчивост в дългосрочен план на базата на по-широко участие на 

заинтересовани страни; 

 Механизъм за регистрация на потребители на Модула – организациите, 

предоставящи образователни и квалификационни услуги в България; 

 Обучени минимум 5 бр. служители на ЦРЧР или партньори от мрежата 

Ръководство за УЦЖ за работа с Модула; 

 Разработена техническа и експлоатационна документация. 

2. Дейности в обхвата на поръчката 

Дейностите в настоящата поръчка са насочени към разработването на: 

 Дейност 1: Нов Модул за ефективен мониторинг и осигуряване на качеството на 

предоставената информация в базата данни за образователни и 

квалификационни възможности за нуждите на ЦРЧР, разр. Данните постъпват от 

различни съществуващи регистри и информационни източници в рамките на 

средното и висшето образование, професионалното образование и обучение и 

ученето през целия живот в България, валидират се и се верифицират, чрез 

разработени уеб интерфейси. 

След процеса на верифициране, данните следва да се достъпват от 

потребителите през Модула за ефективен мониторинг, да се допълват и/или 

редактират, ако е необходимо. Следва да се предостави и възможност за 

автоматизиран превод от български на английски, като останалите европейски 

езици не са предмет на разработка в настоящата процедура. 

 Дейност 2: Разработване на подробен публичен календар на датите на 

обновяване на информацията в НБД с образователни възможности на ЦРЧР  

 Дейност 3: Разширяване на профила на организациите, предоставящи 

образователни и квалификационни услуги в България, с възможности за 

самостоятелно допълване и пълноценно участие в запълването на НБДОКВ.  

3. Съществуващо положение по отношение на съществуването на НБД за 

образователни и квалификационни възможности 

Съществуват няколко регистри, поддържани от Министерството на образованието и 

науката, с информация за видовете образователни институции съдържащи само 

основна информация като наименование, вид на организацията, данни за контакти, като 

адреси, поща и т.н. Информацията е само на български език и всички съществуващи 

източници са с ограничена функционалност по отношение на възможностите за превод 

от български на английски и търсене на конкретна информация. 

От няколко години вече е достъпен и един по-комплексен ресурс – националната 

рейтингова система за висшите училища (известна като Рейтингова система за висшите 

училища в България - http://rsvu.mon.bg/rsvu3/?locale=en). Тя съдържа двуезична 

информация (на английски и на български) за българските университети, като се дава 

възможност на студентите да класират/оценяват университетите и да правят по-

информиран избор относно бъдещото си следване. Тази платформа обаче покрива само 

висшите учебни заведения и не е широко-приложима, поради насочеността си към 

определен сектор.     

От юни 2014 специален екип, състоящ се от експерти от Еврогайдънс България (Център 

за развитие на човешките ресурси) и Министерството на образованието и науката 

http://rsvu.mon.bg/rsvu3/?locale=en
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(МОН) работи по проект „Бази данни за възможностите за обучение за свързване с 

Портала за образователни възможности и квалификация – Ploteus“. В момента се 

завършва разработването на национална агрегирана база данни с информация за 

образователните възможности. Техническото изпълнение на изграждането на НБДОКВ 

е възложено на Изпълнители в рамките на проект „ЕВРОГАЙДЪНС – изграждане на 

база данни за образователни възможности“. По отношение на изграждането на връзка с 

европейския портал Ploteus, са идентифицирани някои затруднения, като: 

- Липса на ясни насоки за разработване на механизъм за осигуряване на 

качество на процедурите и модулите на бъдещите национални системи за 

възможности за обучение, които да осигурят качеството и пълнотата на новата база 

данни и нейните механизми за верификация в дългосрочен план. Съществуващите 

източници на информация, които често се променят, заради законодателни, 

административни, организационни и други проблеми и трябва да бъдат внедрени 

по-сложни механизми от гледна точка на автоматизираното следене и прехвърляне 

на данни от различни източници.  

- Недостатъчна видимост и координация с Портала за възможностите за 

образование и квалификация в Европа, който се развива много бързо и е 

необходим по-интензивен мониторинг, включване на повече партньори, и по-голям 

човешки капацитет от локална гледна точка – това е свързано със създаването и/или 

превеждането на текстове, т.к. една от дългосрочните цели на участието на 

България в портала е увеличаването на видимостта на възможностите за обучение в 

България в по-широк Европейски мащаб. 

4. Структура на НБДОКВ 

Структурата на НБДОКВ съдържа данни за всеки от сегментите на представяните 

образователни възможности:  

- Средно общо образование (СОО); 

- Професионално образование в рамките на средното образование (ПОС);  

- Висше образование (ВО); 

- Квалификационни възможности – професионална квалификация в рамките на 

ученето през целия живот (ПОВ). 

Структурирани данни за образователните възможности са налични в информационните 

системи на ведомствата, отговорни за съответната квалификация. 

За средното общо образование (СОО) е налична пълна и структурирана информация 

за предоставяните образователни възможности от СОУ или профилирана гимназия, 

която се предоставя ежегодно от училищата и се обобщава в информационната система 

на МОН. Данните за тях постъпват в НБДОКВ от Регистъра на средните училища на 

МОН. 

За професионалното образование в рамките на средното образование (ПОС) е 

налична пълна и структурирана информация за предоставяните образователни 

възможности, която се предоставя ежегодно от училищата и се обобщава в 

информационната система на МОН. Данните за тях постъпват в НБДОКВ от Регистъра 

на средните училища на МОН.  

За висшето образование (ВО) е налична пълна и структурирана информация за 

предоставяните образователни възможности, която се предоставя ежегодно от висшите 
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училища по реда на Закона за висшето образование, и се обобщава в национална 

информационна система на МОН за висшето образование.  

Качеството на данните е достатъчно високо, тъй като преди обобщаването им данните 

се подлагат на редица механизми за валидиране и проверка, извършвани в Центъра за 

информационно осигуряване на образованието (ЦИОО). 

По отношение на квалификационните възможности – професионална 

квалификация в рамките на ученето през целия живот (ПОВ) е налична пълна и 

структурирана информация в информационната система на НАПОО. В НБДОКВ 

данните постъпват от Регистъра на лицензираните ЦПО, поддържан от НАПОО. 

Запълването с описаните структурирани данни се осъществява автоматично, чрез 

периодичен импорт от Информационните системи на МОН и НАПОО към НБДОКВ. 

Импортът е реализиран чрез уеб-сървиси, които са разработени на базата на 

структурата на НБДОКВ. 

5. Функционални изисквания 

5.1. Изисквания за разработване на Модула 

Модулът следва да осигурява възможност за: 

 Разработване и поддържане на подробен публичен календар на датите на 

обновяване на информацията в базата с образователни възможности на ЦРЧР, 

синхронизиран с процесите и кампаниите в съответните отговорни институции 

(МОН, ЦИОО, НАПОО) 

 Подробно портфолио с образователните възможности, предоставяни от всяка 

образователна институция с възможност за редактиране на отделните полета 

(т.е. спрямо полетата в наличната НБДОКВ трябва да се даде възможност за 

поддържане на актуална информация за специалности, обща информация и 

прочее) така че всяка регистрирана институция да може да коригира или обогати 

информацията си, в случай, че открие грешки или има допълнения, като след 

оторизация тази информация подменя това, което е постъпило през уеб-

сервисите. 

 Механизъм за регистрация на потребители от образователните институции, като 

във всички случаи модулът следва да съдържа и форма за заявяване и 

възможност за прикачване на сканирани оторизационни писма от съответните 

институции на база на които ще им бъдат давани име и парола за достъп до 

техния профил след потвърждаване на регистрацията от страна на вътрешни 

потребители, служители на ЦРЧР и/или МОН. 

В своите профили, регистрираните потребители следва да имат възможност за: 

o Преглед на данните, постъпващи от съществуващите бази данни и 

регистри на МОН, ЦИОО, НАПОО; 

o Извършване на автоматизиран превод на постъпващите в НБДОКВ данни 

НБДОКВ, които следва да бъдат преведени; 

o Преводът е от български на английски език, с възможност за ръчно 

подобряване на предложения от Системата превод; 

o Възможност за директно редактиране от потребителя, без автоматизиран 

превод; 



 

9 
 

o Съхраняване на вече преведените данни, с цел бъдещо ползване на 

същите. 

5.2. Достъп за работа с Модула за ефективен мониторинг и 

осигуряване на качеството на предоставената информация в 

базата данни за образователни и квалификационни 

възможности 

Достъп до Модула трябва да имат потребители със следните потребителски роли: 

 Външни потребители – това са всички потребители, които ще достъпват 

публичната част на Модула, а именно публичния календар на датите на 

обновяване на информацията в НБДОКВ 

 Вътрешни Потребители – това са служители от ЦРЧР и регистрирани 

потребители, които следва да имат възможност сами да актуализират 

информацията, касаеща данните за  предлаганите от тях образователни 

възможности, специалности, обща информация, като например трябва да могат 

да редактират постъпилата информация, преди тя да бъде актуализирана в 

НБДОКВ; 

 Администратори – това са служители от ЦРЧР и/или от ИКТ дирекцията на 

МОН. Те ще следят за нормалното функциониране на Системата и изпълняват 

дейности, свързани с поддръжката на работоспособността й; 

6. Технически изисквания 

Архитектурата е представена схематично на фигурата по-долу: 
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6.1. Изисквания към системната архитектура 

 Системата трябва да бъде реализирана на базата на съвременна и 

перспективна технологична платформа и архитектура, която да гарантира 

нейната жизненост, актуалност и отвореност за пълноценно развитие за 

дълъг период от време (мин. 5 г.). 

 Системата трябва да бъде реализирана като уеб-приложение с трислойна 

архитектура със следните слоеве: 

- База данни – да се реализира чрез стандартна релационна база данни; 

- Бизнес логика – да се реализира чрез стандартен сървър за приложения, 

отговарящ на стандартите J2EE, ASP.NET, .NET Framework или др. 

еквивалентни; 

- Представящ слой – стандартен уеб браузър. 

 Системата трябва да бъде инсталирана централно на един или повече 

сървъри и достъпна чрез http или https по интернет. 
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 Системата трябва да е съвместима с актуални уеб стандарти (HTML, 

XHTML) и други; 

6.2. Изисквания към потребителския интерфейс 

Системата трябва да има лесен и удобен за работа интуитивен уеб интерфейс. 

Потребителският интерфейс следва да поддържа утвърдените стандарти за кирилица, 

да е хомогенен и еднотипен, със стандартизирани контроли и визуални елементи, с цел 

бързо усвояване и лесно използване, да е уеб-базиран, да работи на всички популярни 

Интернет браузъри и да не изисква инсталиране на допълнителен софтуер на 

потребителските работни места. 

Трябва да е съобразен спрямо изискванията по чл. 48, ал. 5 от ЗОП. 

6.3. Изисквания към разработката 

Разработвания Модул за ефективен мониторинг и осигуряване на качеството на 

предоставената информация в базата данни за образователни и квалификационни 

възможности следва да функционира в уеб среда и да отговаря на следните изисквания: 

 Да бъде разработен като уеб-базирано приложение и да притежава уеб-базиран 

потребителски и административен интерфейс за публичните и защитените 

секции, съвместими като минимум с актуални версии на най-разпространените 

интернет браузери - Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. 

 Да бъде създаден чрез програмни средства, които позволяват лесна интеграция и 

да поддържа xml-функционалност с оглед актуалните тенденции в уеб 

програмирането. 

 Да бъде разработен в съответствие с приложимите изисквания на чл. 58а от ЗЕУ 

6.4. Сигурност 

Системата трябва да притежава високо ниво на сигурност и защита на данните при 

експлоатация и да гарантира надеждно съхраняване и архивиране на информацията. 

Системата трябва да бъде съобразена с подхода за дефиниране на профили за достъп до 

информацията за различните потребители. Всеки профил трябва да контролира достъпа 

до функции от системата и данните.  

Системата трябва да работи върху надеждно защитен уеб сървър, достъпът до който се 

осъществява по защитен протокол (HTTPS). 

6.5. Лицензи 

Функционирането на разработените база данни и уеб-портал не трябва да изискват 

закупуване на лицензи извън софтуерните лицензи налични в ЦРЧР и партниращите 

институции (Microsoft Server, MS SQL Server 2012), или същите следва да са включени 

в цената на разработката. 

При използване на друг лицензиран софтуер, предложението на участника трябва да 

включва и доставка на всички лицензи, необходими за внедряването и експлоатацията 

на разработената информационна система, като цената на тези лицензи трябва да бъде 

включена в общата цена на предлаганото решение и изрично посочена в детайлната 

ценова разбивка, част от ценовото предложение. Таксите за поддръжка (ако има такива) 

на лицензите за срока на внедряване и на гаранционна поддръжка, също трябва да 

бъдат включени в общата цена на предложението.  
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7. Изисквания към начина на изпълнение. Етапи, срокове, резултати от 

изпълнението на поръчката 

7.1. Етапи при изпълнението на поръчката 

Етап 1: Анализ и проектиране  

Етап 2: Разработване на програмното осигуряване  

Етап 3: Въвеждане в експлоатация и обучение 

7.1.1. Етап 1: Анализ и проектиране 

Изпълнителят трябва да направи детайлно проучване на изискванията към системата и 

да изготви Системен проект. Детайлното проучване на изискванията и Системния 

проект трябва да обхващат всички компоненти в обхвата на поръчката. 

На основа на спецификациите на изискванията, изготвени при анализа, Изпълнителят 

трябва да проектира новите системи, модули и функционалности.  

В процеса на проектирането Изпълнителят трябва да съгласува с Възложителя своите 

виждания за системна архитектура и дизайн на потребителския интерфейс и на 

навигацията между отделните системи, модули и функционалности, като изготви 

прототип. 

Възложителят си запазва правото да дава задължителни указания на Изпълнителя във 

връзка с представените анализ и проектни системи, модули и функционалности и т.н. 

Изпълнителят може да премине към етапа на изграждане на системата след одобрение 

от страна на Възложителя на представения Системен проект. 

7.1.2. Етап 2: Разработване на програмното осигуряване 

На основа на спецификациите, на изискванията и на съгласуваните елементи от 

дизайна, описани по-горе, Изпълнителят трябва да реализира планираните в Системния 

проект модули и функционалности. 

Изпълнителят трябва да подготви тестови случаи за приемане на разработената 

функционалност, съобразени с одобрените от Възложителя спецификации на 

изискванията, както следва:  

•Функционални тестове; 

•Интеграционни тестове. 

7.1.3. Етап 3: Въвеждане в експлоатация и обучение 

В началото на етапа Изпълнителят трябва да подготви тестови случаи за приемане в 

експлоатация на разработените модули и функционалности. Същите следва да се 

инсталират и настроят. Трябва да се въведат всички номенклатури, класификатори и 

конфигурации. Трябва да се въведат всички потребители, които няма да се определят с 

работен процес посредством системата. 

В рамките на този етап, се очаква приключване на процеса по събиране на 

необходимата информация. 

Трябва да се инсталират всички интеграционни функционалности за обмен на данни с 

други системи. 

Предадените в Етап 1 спецификации трябва да се актуализират съобразно бележките и 

указанията на Възложителя. 
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Трябва да се предаде техническа документация, която да позволява развитието на 

системата. 

Трябва да се предаде потребителска документация по групи потребители, която да 

позволява безпроблемна работа със системата. 

Трябва да се предаде изходния програмен код на разработения софтуер. 

Във фазата на внедряване трябва да бъдат проведени обученията за работа със 

системата.  

7.2. Срок за изпълнение на поръчката 

Срок за изпълнение на всички дейности по поръчката – 2 календарни месеца, но не по-

късно от 31 януари 2017 г. 

Сроковете за изпълнение на отделните етапи са както следва: 

Етап 1: Анализ и проектиране – до 30 календарни дни от сключване на договора; 

Етап 2: Разработване на програмното осигуряване – до 60 календарни дни от сключване 

на договора; 

Етап 3: Внедряване – до 60 календарни дни от сключване на договора. 

Забележка: Етапите могат да се изпълняват паралелно, съобразно предложената 

организация от Изпълнителя, като крайният срок за изпълнение на договора не може да 

надвишава три месеца от сключване на договора за изпълнение. 

7.3. Изисквания към проектната документация, резултат от 

изпълнението на поръчката 

В рамките на изпълнението Изпълнителят следва да предостави следната 

документация, като резултат от изпълнението на по-горе описаните етапи: 

 Етап 1: Анализ и проектиране: 

Системен проект; 

 Етап 2: Разработване на програмното осигуряване  

- Прототип на потребителския интерфейс; 

- Подготвени тестови случаи; 

- Разработени НБДОКВ и уеб-портал –в изпълним и инсталационен вид, вкл. 

инструкции за инсталация и скриптове за създаване на базата данни; 

- Пълен изходен код на разработените в обхвата на поръчката системи, модули 

и функционалности; 

- Документация за разработените в обхвата на поръчката системи, модули и 

функционалности, вкл.: 

 Ръководство за потребителя; 

 Ръководство за администратора; 

 Техническа спецификация на реализацията; 

 Извършени тестове за приемане на софтуера в развойна среда 

 Етап 3: Внедряване 

- Подготвени тестови случаи за приемане на системата в експлоатация; 
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- Инсталирани нови модули и компоненти; 

- Предадени обновени Системен проект, документация, програмен код и др. 

материали, които са били променени в последващи фази на изпълнението 

след първоначалното им предаване; 

- Проведени тестове за внедряване в реална експлоатация; 

7.4. Изисквания за обучение 

В рамките на дейностите Изпълнителят трябва да извърши следните обучения на 

служители на Възложителя, които ще бъдат ангажирани с експлоатацията и 

администрирането на системата: 

 обучение на минимум 3 бр. служители на ЦРЧР за работа с разработените 

модули и функционалности; 

 обучение на минимум 2 бр. служители на ЦРЧР или от дирекция ИКТ на МОН 

за технологичното администриране с разработените модули. 

Обучението трябва да се проведе по програма, предварително съгласувана с 

Възложителя.  

Изпълнителят следва да представи предварителен план за обучение. 

Изпълнителят подготвя и предоставя обучителни материали на обучаемите – за всеки 

участник по едно хартиено копие, както и поне едно копие в електронен вид. 

Обучителните материали също трябва да бъдат съгласувани с Възложителя. 

Обучението трябва да се проведе на място, в помещения на ЦРЧР или посредством 

виртуалната обучителна среда Adobe Connect на МОН с реалната система, която ще 

бъде внедрена в експлоатация. 

8. Гаранционна поддръжка 

Изпълнителят трябва да осигури гаранционна поддръжка на разработения Модул за 

осигуряване на качеството на данните, имплементирани в европейския портал Ploteus 

за най-малко 12 месеца след приемане в експлоатация на готовите продукти. 

Гаранцията трябва да включва всички необходими дейности за поддръжка на 

работоспособността на Модула за осигуряване на качеството на данните, 

имплементирани в европейския портал Ploteus. При необходимост, по време на 

гаранционния период ще бъдат осъществявани дейности по осигуряване на 

експлоатационната годност на софтуера и ефективното му използване от Възложителя 

в случай, че настъпят явни отклонения от нормалните експлоатационни 

характеристики, заложени в спецификацията. 

Минималният обхват на поддръжката трябва да включва: 

 Извършване на диагностика на докладван проблем с цел осигуряване на 

правилното функциониране на системите и модулите; 

 Отстраняване на дефектите; 

 Консултация за разрешаване на проблеми по предложената конфигурация на 

средата (операционна система, база данни, сървър за приложения, хардуер и 

мрежи), използвана от приложението, включително промени в 

конфигурацията на софтуерната инфраструктура на мястото на инсталация; 

 Възстановяването на системата и данните при евентуален срив на системата; 
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 Актуализация на документацията на системата в резултат на извършени 

действия в рамките на поддръжката; 

 По време на гаранционния период Изпълнителят трябва да осигури 

използването на уеб-базирана система за регистриране и проследяване на 

дефектите, която да се ползва съвместно от представители на Изпълнителя и 

Възложителя. 

9. Място на изпълнение 

Услугите в обхвата на обществената поръчка ще се изпълняват на територията на 

Република България. 

Инсталациите на разработените системи ще се извърши в помещение на Възложителя, 

върху хардуер и инфраструктура, предоставени от Възложителя, като за периода на 

разработката Изпълнителят осигурява инсталация и тестове на собствено оборудване 

Обучението ще се проведе на територията на гр. София в офис на Възложителя или 

посредством виртуалната обучителна среда Adobe Connect на МОН. 

Материалите, резултат от изпълнението ще се предават в офис на Възложителя. 

 

10. Изисквания и Указания за разработване на Техническото предложение за 

изпълнение на поръчката 

Предложението на участника за изпълнение на поръчката следва да отговоря на 

изискванията на техническата спецификация и да има най-малко следното съдържание: 

 Подробно, аргументирано и пълно описание на концепцията на участника за 

изпълнение на всички дейности и етапи от  поръчката,  подходът за постигане на 

всички цели и очаквани резултати, както и разпределение на човешкия ресурс 

който ще участва в изпълнението на поръчката; 

 Описание на средствата и продукти, които ще се използват при изпълнение на 

дейностите; 

 График, отразяващ последователността и продължителността на отделните 

дейности и етапи, както и индикативни дати за предаване на междинните и 

крайните резултати и продукти; 

 Описание на методологията за управление на дейностите по поръчката. 

 

Участник, чиито техническо предложение не отговаря на горните изисквания, ще 

бъде отстранен от участие в процедурата. 


