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І. ЦЕЛ И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

Целта на обществената поръчка е осигуряване на техническо обслужване на Регистъра 

на обществените поръчки (РОП) и свързания с него специализиран софтуер на Агенцията по 

обществени поръчки (АОП). 

АОП притежава и поддържа комплексна информационна система, в която са 

интегрирани и взаимодействат помежду си различни компоненти: 

 Регистър на обществените поръчки (за краткост Регистъра или РОП); 

 модул “Информации за обяви”; 

 модул за поддържане на списък на външни експерти (списъка по чл. 19, ал. 2, т. 

8 от действалия до 14.04.2016 г. Закон за обществените поръчки (ЗОП)/списъка 

по чл. 229, ал. 1, т. 17 от действащия от 15.04.2016 г. ЗОП); 

 модул „Система за случаен избор“ (ССИ) 

 Интернет страница на Агенцията по обществени поръчки; 

 Портал за обществени поръчки (ПОП). 

Централно място в информационната система заема Регистъра на обществените 

поръчки, който представлява национален електронен регистър на всички процедури за 

обществени поръчки, провеждани от български възложители. Пряко отношение към РОП 

има и софтуерното приложение “Редактор на форми” (PFE - Procurement Form Editor), чрез 

което се попълват стандартните документи за обществените поръчки, въвеждани в РОП. 

Предмет на поръчката е техническото обслужване на посочените софтуерни 

компоненти и приложение. 

Основните дейности, включени в услугата по техническото обслужване, са: 

1. Абонаментно обслужване на РОП и свързания с него специализиран софтуер; 

2. При необходимост – актуализиране на РОП и свързания с него специализиран 

софтуер. 

Актуализации на софтуера могат да се наложат при настъпване на промени в 

българското и европейско законодателство в областта на обществените поръчки, както и с 

оглед развитието на електронното управление в България.  
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ІІ. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ 

2.1. Обща информация за Регистъра на обществените поръчки и свързания с 

него специализиран софтуер (Редактор на форми) 

Регистърът на обществените поръчки, поддържан от АОП, е електронна база данни, 

съдържаща информация за всички обществени поръчки, открити през последните пет години 

в България и възлагани по реда на Закона за обществените поръчки или на действалата до 

25.02.2012 г. Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП). 

АОП осигурява на възложителите възможност сами да въвеждат подлежащата на 

вписване информация в базата данни на РОП чрез специализирания приложен софтуер 

“Редактор на форми”, който АОП предоставя безплатно на възложителите. 

Към настоящия момент специализираният софтуер на АОП поддържа и предоставя на 

възложителите няколко групи образци на документи за обществени поръчки, 

регламентирани в ЗОП: 

 за публични и секторни възложители; 

 за поръчки с обект в областта на отбраната и сигурността; 

 специфични национални образци, имащи отношение към осигуряването на 

статистическа информация и на информация за хода на процедурите, вкл. и 

при производство по обжалване. 

Специализираният софтуер включва различни версии на образците, наложили се от 

промените в европейското и националното законодателство. В РОП и ПОП са обхванати 

всички версии, от създаването на информационната система до настоящия момент. В 

приложението “Редактор на форми” са включени само версиите и образците, които 

съответстват на действащото законодателство. Предметът на настоящата поръчка обхваща 

техническото обслужване на всички версии образци, налични в специализирания софтуер на 

АОП. 

Съгласно ЗОП, информацията се изпраща за вписване в РОП в електронен вид с 

използване на квалифициран електронен подпис (КЕП). 

При реализацията на информационната система на РОП е използвана една от 

възможностите на Oracle Portal за еднократна автентикация на потребителите - Single sign-on 

(SSO), благодарение на която потребителите имат достъп до различните компоненти на 

софтуерната система с едни и същи параметри за вход. 

Дефиниран е специален тип потребители на портала – т. нар. упълномощени 

потребители (APA – Authorized Procurement Agent), които с използване на КЕП могат да 

подават информация директно в базата данни на РОП. Импортът на информация от 

приложението “Редактор на форми” в базата данни на Регистъра се осъществява чрез 

специална Web услуга, която прилага XML формат на представяне на данните. 
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За част от документите, изпращани от упълномощени потребители, е разработена 

възможността за препращането им за публикуване в Официалния вестник на Европейския 

съюз (ОВ на ЕС) с използване на услугата “Електронен подател” (e-Sender). Тази услуга е 

реализирана в съответсвие с правила и формат, посочени от Службата за публикации на ОВ 

на ЕС. Услугата се ползва при  изричното  съгласие на възложителя с Общите условия за 

използване на услугата “Електронен подател”. Актуалният им вариант може да бъде 

разгледан на Интернет страницата на АОП  http://www.aop.bg/ 

За практическото прилагане на контрол чрез случаен избор (чл. 232 от ЗОП и чл. 121 – 

130 от ППЗОП) е разработен специален софтуер – Система за случаен избор (ССИ). 

Определянето на процедури за контрол се осъществява по утвърден алгоритъм, който 

гарантира случаен избор. Той е базиран на генератор на случайни числа. Системата е 

напълно автоматизирана. Въвеждането на данните става чрез попълване на електронна 

регистрационна форма от упълномощен потребител на възложителите. Изборът се извършва 

без човешка намеса извън работното време и автоматично се обявява на Портала за 

обществени поръчки.  

За по-добро изясняване и онагледяване на използваните формати и правила на 

представяне на информацията в Регистъра на обществените поръчки, в настоящата 

Техническа спецификация са включени четири приложения. 

В Приложение ТS_1 е даден примерен файл, генериран от редактора на форми. 

Приложението може да бъде разгледано на адрес:  

 http://www.aop.bg/TD_2017/TS_1/789810.fed 

Файлът 789810.fed представлява попълнен образец на обявление за възложена 

поръчка и може да бъде отворен, прегледан и редактиран чрез софтуера “Редактор на 

форми”. XML форматът на представяне на данните за файловете с разширение „.fed“ е 

дефиниран от софтуерния разработчик на редактора. 

В Приложение ТS_2 е включен файл 789810.xml, съответен на файла 789810.fed и 

получен от него след конвертиране към друг XML формат, отговарящ на изискванията на ОВ 

на ЕС и използван при услугата “Електронен подател”. Приложението може да бъде 

разгледано на адрес:  

 http://www.aop.bg/TD_2017/TS_2/789810.xml 

В Приложение ТS_3 е даден примерен набор от файлове с изисквания и дефиниции 

на типовете документи за обществени поръчки, използвани от Службата за публикации към 

ОВ на ЕС. Приложението може да бъде изтеглено от адрес:  

http://www.aop.bg/TD_2017/TS_3/TED_schema_R2.0.9.S01_028-201606.zip 

http://www.aop.bg/
http://www.aop.bg/TD_2017/TS_1/789810.fed
http://www.aop.bg/TD_2017/TS_1/789810.fed
http://www.aop.bg/TD_2017/TS_2/789810.xml
http://www.aop.bg/TD_2017/TS_2/789810.xml
http://www.aop.bg/TD_2017/TS_3/TED_schema_R2.0.9.S01_028-201606.zip
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Автоматичното въвеждане на информация в РОП от упълномощените потребители на 

регистъра е интегрирано с деловодната система на АОП, като в деловодната система за всеки 

въведен документ се генерира съответен запис, така че документът получава автоматично 

входящ номер и дата. Двете системи споделят данни за възложител/кореспондент, лице за 

контакт, тип документ, входящ номер на документа и др.  

Генерирането на автоматични електронни съобщения при различни събития и 

изпращането им до потребителите на информационната система, както и услугата 

„Електронен подател“ са обвързани със сървъра за електронна поща на Агенцията по 

обществени поръчки.  

Хардуерната конфигурация на специализираната информационна система на АОП 

включва:  

 клъстер приложни сървъри – два сървъра HP ProLiant ML350 G5; 

 клъстер сървъри за базата данни на Портала за обществени поръчки – два 

сървъра HP ProLiant ML350 G5; 

 клъстер сървъри за базата данни на Регистъра на обществените поръчки – два 

сървъра HP ProLiant DL380p Gen8; 

 сървър за базата данни на модула „Информации за обяви“ - HP ProLiant DL380 

G7; 

 дисков масив – HP Storage Works Enterprise Virtual Array EVA4100. 

Мрежовата свързаност на сървърите е осигурена чрез Cisco устройства – комутатори 

Cisco Catalyst 3560E 48 и Firewall Cisco ASA5540. Защитата на приложно ниво на цялостната 

информационна система е реализирана чрез устройство за защитна стена на Интернет 

приложения (Web Application Firewall) модел Fortinet FWB-400B. 

Регистърът на обществените поръчки и свързаният с него специализиран софтуер на 

АОП са реализирани с използване на следните софтуерни платформи: 

 операционна система на сървърите - SuSE Linux Enterprise Server 10 за 

приложните сървъри и сървърите за базата данни на Портала за обществени 

поръчки; SuSE Linux Enterprise Server 11 – за сървърите за базата данни на 

РОП и сървъра за информациите за обяви; 

 система за управление на бази данни: 

-- Oracle Database 10g Standard Edition Release 10.1.0.4.0, работеща в 

RAC (Real Application Cluster) – за базата данни на Портала за обществени 

поръчки; 

-- Oracle Database 11g Standard Edition Release 11.2.0.4.0 - 64 bit 

Production, работеща в RAC – за базата данни на РОП; 

-- Oracle Database 11g Standard Edition Release 11.2.0.3.0 - 64 bit 

Production – за базата данни на модула „Информации за обяви“. 
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2.2. Регистър на обществените поръчки и допълнителни софтуерни модули 

Настоящата версия на Регистъра на обществените поръчки взаимодейства с 

допълнителни софтуерни модули - модул „Информации за обяви“, модул за поддържане на 

списък на външни експерти, модул „Система за случаен избор“ и Интернет страницата на 

Агенцията по обществени поръчки. РОП и допълнителните модули са интегрирани в общата 

структура на Портала за обществени поръчки, техните бази данни обменят информация 

помежду си, графичният им интерфейс е с общ стил и при реализацията им са използвани 

едни и същи софтуерни езици и технологии. 

 Приложен софтуер – реализиран като набор от скриптове, използващи езика за 

програмиране PHP 5 и работещи с: Web сървър Apache 2; mod_ssl 2; OpenSSL; 

сървър за електронна поща Postfix; Open Source клъстeрен софтуер 

Wackamole/Spread. Приложният софтуер реализира основни функционалности 

и интегрира РОП и допълнителните модули в Портала за обществени поръчки 

на АОП, който е достъпен на Интернет адрес http://www.aop.bg. 

 Web услуги – те са неразделна част от РОП и реализират функционалността за 

автоматично импортване на документи в РОП и базата данни на модула 

„Информации за обяви“. Създадени са с използването на Perl v.5 и XML.  

 

2.3. Портал за обществени поръчки 

Порталът за обществени поръчки е базиран на стандартна софтуерна платформа – 

Oracle Application Server 10g Standard Edition One, част от която е продуктът Oracle Portal. 

Използвани са следните софтуерни продукти на Oracle: 

 Oracle AS Portal SEO 10.1; 

 Oracle AS Portal MetaData Repository 10.1; 

 Oracle RDBMS 10.1; 

 Oracle Clusterware 10.2; 

 Oracle Cluster Ready File System - OCFS2. 

Порталът за обществени поръчки е разработен в две версии – българска и английска. 

Той съдържа информация, касаеща различните аспекти на системата на обществените 

поръчки в България, обособена в тематични области. Порталът се състои от две основни 

части – публична (общодостъпна) и административна (достъпна само за регистрирани 

потребители с подходящи права). Съдържанието се управлява чрез вградена в 

административната част специализирана система - CMS (Content Management System) и чрез 

възможностите за управление на Oracle Portal. Обновяването на съдържанието се извършава 

основно от администраторите на АОП, а динамичните компоненти следва да се обновяват от 

експерти на изпълнителя, осъществяващ техническото обслужване на РОП и свързания с 

него специализиран софтуер. 

Порталът за обществени поръчки осигурява възможност за достъп до данните в РОП 

чрез бързо търсене по най-често използваните критерии за търсене. За регистрираните 

потребители са реализирани следните допълнителни услуги: 

http://www.aop.bg/
http://10.1.0.4/
http://10.2.0.3/
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 разширено търсене в базата данни на РОП и в базата данни на модула 

„Информации за обяви“ по широк набор от критерии; 

 запазване на определени критерии за търсене в шаблон и последващото му 

зареждане и изпълнение; 

 електронен абонамент за ежедневно получаване на информация от РОП или от 

модула „Информации за обяви“ на електронна поща на потребителя; 

 възможност всеки упълномощен потребител да поддържа съдържанието на 

страницата “Представяне на възложителя” на своята организация (т. нар. 

портлет на възложителя); 

 възможност за on-line предоставяне от страна на възложителя на документация 

за обществена поръчка, подписана с квалифициран електронен подпис; 

 on-line осъществяване на целия диалог между възложителя и заинтересованото 

лице, касаещ документацията за участие – задаване на уточняващи въпроси от 

страна на кандидат, задаване на уточняващи въпроси от страна на възложителя 

до конкретен кандидат, предоставяне на разяснения по документацията, 

поддържане на списък с лицата, изтеглили документацията и др. 

 

Порталът за обществени поръчки интегрира в себе си и публично достъпна част от 

информационната система на АОП за управление на документооборота – т. нар. виртуално 

деловодство. Чрез него потребителите могат да изпращат цифрово подписани документи до 

АОП, както и да получават отговори във връзка с тях. 

Порталът за обществени поръчки предоставя възможност за генериране на 

статистически справки и отчети по предварително дефинирани набори от критерии. Част от 

справките са публично достъпни (т. нар. публична статистика), а останалите са включени в 

административната част на портала и могат да бъдат генерирани само от потребители със 

съответни права. Пример за справка от административната част е  отчет за контрол на 

процедури на договаряне, образецът на която е представен в Приложение ТS_4 на 

настоящата Техническа спецификация. Приложението може да бъде изтеглено от Интернет 

адрес:  

http://www.aop.bg/TD_2017/TS_4/report9_2017.xls 

Статистическите справки от административната част на портала се генерират в 

стандартния xls формат. 

2.4. Редактор на форми 

Редакторът на форми представлява Desktop софтуерно приложение, реализирано чрез 

езика за програмиране C# и работещо върху операционна система MS Windows /7/8/10 и 

платформа .NET Framework 4. В приложението са включени няколко версии на пълния 

комплект форми за обществени поръчки и е заложена логика на валидация на съдържанието, 

произтичаща от изискванията и правилата в нормативната уредба в областта на 

обществените поръчки. При промяна на образците за обществени поръчки се налага 

създаването на нова версия на формите, като използването на старите версии се 

http://www.aop.bg/TD_2017/TS_4/report9_2017.xls
http://www.aop.bg/TD_2017/TS_4/report9_2017.xls
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регламентира от нормативната база и указанията на АОП. В редактора на форми се 

предоставя възможност за избор на версията на документа.  

Функционалността на редактора на форми за автоматично импортване на информация 

в базата данни на РОП/модула “Информации за обяви” е реализирана при спазване на 

изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис – могат да се 

импортват само документи, подписани с квалифициран електронен подпис. Информация за 

цифровите подписи на електронно подписаните документи се пази в базите данни на РОП, 

модула „Информации за обяви” и в деловодната система. 

Актуалната версия на приложението “Редактор на форми” може да бъде 

изтеглена от Портала за обществени поръчки, тематична област “Образци и списъци”, 

опция “Редактор на форми”. 

ІІІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

3.1. Нормативни изисквания 

Всички дейности по техническото обслужване на РОП и свързания с него 

специализиран софтуер на АОП, трябва да бъдат в съответствие с нормативните изисквания, 

съдържащи се в: 

1. Приложимите директиви, регламенти и други нормативни актове на ЕС, имащи 

отношение към възлагането на обществени поръчки. 

Пълните текстове на тези документи могат да бъдат изтеглени от Портала за 

обществени поръчки, тематична област “Законодателство и методология”, опция 

“Европейско законодателство”. 

2. Национално законодателство, в т. ч.: 

 Законовите и подзаконовите нормативни актове в областта на обществените 

поръчки, вкл.: 

 Закон за обществените поръчки; 

 Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки; 

 отм. Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (в сила до 25.02.2012 

г.) *; 

 отм. Наредба за възлагане на специални обществени поръчки (в сила до 

30.04.2012 г.) *. 

*На Портала за обществени поръчки се предоставя информация за процедурите за 

възлагане на обществени поръчки, открити най-малко през последните 5 (пет) години, като 

част от поръчките са възложени в съответствие с изискванията на отменените наредби, 

посочени по-горе. 

Пълните текстове на изброените актове и документи могат да бъдат изтеглени от 

Портала за обществени поръчки, тематична област “Законодателство и методология ”, 

опция “Национално законодателство”. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1784441&_dad=portal&_schema=PORTAL
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 Закон за електронното управление и подзаконовите нормативни актове, свързани с 

неговото прилагане; 

 Закон за електронния документ и електронния подпис; 

 Общи правила за идентичност на сайтовете в държавната администрация 

(http://www.identity.egov.bg). 

 

3.2. Срок за изпълнение 

Срокът за изпълнение на поръчкатае една година, считано от датата на сключване на 

договор по настоящата обществена поръчка. 

3.3. Лицензи и права на собственост 

Изпълнителят предоставя на Възложителя всички права на собственост върху 

актуализираните версии на РОП и свързания с него специализиран софтуер, включително и 

сорс (source) кодовете. 

До 20 (двадесет) работни дни, считано от направено изрично искане от страна на 

Възложителя, а при липса на такова искане - не по-късно от 10 (десет) работни дни преди 

изтичане на срока на договора, Изпълнителят е длъжен да предостави на Възложителя: 

 актуалния вариант на сорс кодовете на РОП и свързания с него специализиран 

софтуер; 

 пълната документация за всички направени промени в РОП и свързания с него 

специализиран софтуер след сключването на договора; 

 актуално описание на XML формата на представяне на данните за файловете с 

разширение .fed; 

 актуални ръководства за потребители и за системни администратори; 

 актуално описание на базата данни. 

Документите се предоставят в електронен вид, позволяващ редактиране. 

Техническото обслужване на РОП и свързания с него специализиран софтуер не 

трябва да изисква закупуване и доставяне на нови софтуерни лицензи и/или хардуер в 

рамките на сключения въз основа на настоящата техническа спецификация договор. 

Възложителят трябва да получи всички данни за достъп до софтуерните компоненти, 

необходими за тяхната инсталация, настройка и експлоатация. 

http://www.identity.egov.bg/
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ІV. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

4.1. Изисквания към абонаментното обслужване на Регистъра на 

обществените поръчки и свързания с него специализиран софтуер 

Основната цел на техническото обслужване е осигуряването на непрекъсната 

нормална работа на РОП и свързания с него специализиран софтуер на АОП.  

Абонаментното обслужване включва следните основни дейности: 

1. Извършване на ежемесечни профилактични наблюдения на състоянието и 

функционалната работоспособност на РОП и свързания с него специализиран 

софтуер, както и на ресурсите, използвани от него. 

2. Текущ анализ и извършване на необходимите дейности за поддържане и 

подобрение на бързодействието на софтуерната система. 

3. Решаване на всички проблеми, които нарушават функционалната 

работоспособност на софтуера, като отстраняване на грешки в програмния код и 

настройките на софтуера. Тази дейност се извършва в съответствие със следните 

срокове: 

 при блокиращи нормалната работа проблеми (потребител не може да използва 

информационната система или някой от нейните компонентите) – до 4 (четири) 

часа след съобщаването на съответния проблем на Изпълнителя; 

 при некритични проблеми (неправилна функционалност, но с възможност за 

работа) – до 48 (четиридесет и осем) часа, считано от момента на уведомяване 

на Изпълнителя. 

При необходимост Възложителят може да изисква работа в извънработно време 

или в празнични/почивни дни. 

4. Осигуряване на нормално и коректно функциониране на РОП и свързания с него 

специализиран софтуер на АОП при използване на нови версии на клиентските 

операционни системи и нови версии на основните Интернет браузъри Microsoft 

Internet Explorer, Mozilla Firefox и др. 

5. Осигуряване на нормално и коректно функциониране на РОП и свързания с него 

специализиран софтуер на АОП при развитие на информационната система за 

управление на документооборота: 

 възстановяване на автоматичната свързаност на РОП и модула „Информации 

за обяви“ с деловодната система на Агенцията по обществени поръчки, 

възстановяване на интегрираността на виртуалното деловодство в ПОП при 

промяна на версията на информационната система за управление на 
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документооборота или при закупуване и въвеждане в експлоатация на нова 

такава; 

 възстановяване на автоматичното изпращане на електронни съобщения от 

информационната система към потребителите, както и на правилното 

доставяне на услугата „Електронен подател“ при промяна/обновяване на 

пощенския сървър на агенцията. 

6. Решаване на проблеми, произтичащи от нарушаване работоспособността на 

сървърите на системата, в т. ч.: 

 диагностициране и отстраняване на проблеми в операционната система на 

сървърите и системния софтуер, вкл. проблеми в СУБД Oracle на РОП, модула 

„Иформации за обяви“ и ПОП; 

 възстановяване на данни от архивни копия при необходимост; 

 възстановяване на системите след срив към нормалното им състояние; 

 преинсталация на системите вследствие на дефектирал и заменен хардуер; 

 разпределение на ресурсите при закупуване от Възложителя на допълнителен 

софтуер или при промяна на използваната конфигурация. 

7.  Подобряване на сигурността на системите: 

 инсталация и пускане в експлоатация на подобрения и допълнения в текущата 

версия на системния софтуер (включително системата за управление на бази 

данни и базите данни) и операционната система на сървърите (както 

приложните, така и сървърите за бази данни); 

 актуализиране на настройките на системния софтуер и операционната система 

при разкриване на уязвимости; 

 съхраняване на еталонни състояния на операционната система на сървърите и 

на специализираната информационна система при натрупване на промени. 

8. Оказване техническа помощ на администраторите на АОП: 

 съдействие при управление на съдържанието на портала (динамичните 

компоненти се обновяват изцяло от експерти на Изпълнителя); 

 консултации на техническия персонал на АОП; 

 дистанционна диагностика и поддръжка на софтуера при необходимост; 

 посещения на място при необходимост; 

 съдействие при диагностициране и отстраняване на проблеми в локалната 

мрежа, както и при настройване на мрежовите устройства в нея, имащи 

отношение към РОП и свързания с него специализиран софтуер; 

 предоставяне на информация на администраторите на АОП за диагностиката, 

проследяването и решаването на проблемите. 

Изпълнителят отразява осъществяването на техническото обслужване на РОП и 

свързания с него специализиран софтуер в електронен дневник, в който се регистрират 

датата, засегнатото устройство/софтуерен компонент, естеството на проблема и 

предприетите действия, както и специалистите, извършили тези действия. 
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Възложителят уведомява Изпълнителя за възникнали проблеми при експлоатацията 

на РОП и свързания с него специализиран софтуер по телефон, e-mail или чрез Web система 

за оповестяване на проблеми и проследяване на тяхното преодоляване. Комуникацията се 

осъществява на български език, като предпочитана е писмената форма. 

Абонаментното техническо обслужване не включва промени на съществуващи, както 

и разработване и внедряване на нови функционалности в Регистъра на обществените 

поръчки и свързания с него специализиран софтуер. 

4.2. Изисквания към дейностите по актуализиране 

Необходимостта от текущо актуализиране на Регистъра на обществените поръчки и 

свързания с него специализиран софтуер на АОП произтича от промените в нормативната 

уредба, регламентираща обществените поръчки, както и от нуждата от усъвършенстване и 

развитие, възникваща в процеса на експлоатация на софтуера.Дейностите по актуализиране 

ще бъдат извършвани само при необходимост . 

Инициатор на актуализациите е Възложителят. Всяка отделна актуализация се 

предшества от индикативна заявка от Възложителя към Изпълнителя, съдържаща описание 

на основните дейности, които трябва да бъдат извършени и изискванията към тях. 

Възложителят, при необходимост и по своя преценка, може да прилага допълнителни 

документи и да уточнява конкретни изисквания по отношение изпълнението на заявката. 

В рамките на 3 (три) работни дни след получаване на индикативната заявка, 

Изпълнителят е длъжен да предостави на АОП индикативно предложение, съдържащо 

информация относно броя човекочасове, които са необходими за реализация на съответните 

дейности, и срок за изпълнение, съобразен с обема и сложността на задачата и с посочения 

от Възложителя в индикативната заявка срок. 

Ако предложението на Изпълнителя относно необходимите човекочасове, експерти и 

срок за изпълнение на поръчката бъде одобрено от Възложителя, последният изпраща 

официална писмена заявка за извършване на актуализацията, потвърждавайки предложените 

от Изпълнителя условия. 

При неодобряване на предложените от Изпълнителя условия АОП има право да 

мотивира писмено своето несъгласие и да изиска ново предложение. При условие, че то 

също не удовлетворява Възложителя, последният може да не възложи изпълнението на 

заявката или да инициира среща с ръководството на Изпълнителя за постигане на приемливо 

и за двете страни решение. 

Всички документи, свързани с актуализирането на Регистъра на обществените 

поръчки и свързания с него специализиран софтуер, се оформят и предоставят в писмен вид. 

Положеният труд за всяка отделна актуализация ще бъде заплащан на база цена на 

човекочас и необходим брой човекочасове за реализиране на актуализацията, който трябва 

да бъде посочен в съответната заявка. Заплащането ще се извършва след двустранно 

подписване на приемо-предавателен протокол за извършената по заявката работа. 
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Като примери за актуализация на специализирания софтуер на АОП могат да бъдат 

посочени: 

 промени в съществуващи образци за обществени поръчки; 

 промяна в услугата “Електронен подател” (e-Sender); 

 промени в специализираните справки и статистическите отчети и изработване 

на нови такива; 

 промени, наложени от изменение на работните процеси и обема на 

подлежащата на вписване информация и др. 

Осигуряването на качественото изпълнение на всяка актуализация – разработването, 

тестването, инсталацията и пускането в експлоатация - са задължения на Изпълнителя. 

Гаранционната поддръжка на всяка актуализация се включва в абонаментното обслужване, 

регламентирано като основна дейност 1. 

При техническото обслужване на РОП и свързания с него специализиран софтуер на 

АОП трябва да бъдат взети под внимание следните особености: 

 Различните софтуерни компоненти осигуряват различни, но взаимно свързани 

функционалности. Всяка промяна в някоя от функционалностите неизбежно 

води до съответна промяна в други, свързани с нея функционалности. 

Например промяна в off-line варианта на електронните форми за обществени 

поръчки (образците от редактора на форми) налага съответна промяна в on-line 

варианта им, в Web услугите и в XML формата на представяне на данните, а 

при необходимост – в търсенето и различните статистически справки. При 

актуализиране на софтуера задължение на Изпълнителя е да прецени 

поисканата актуализация по какъв начин рефлектира върху всички компоненти 

и функционалности на РОП и свързания с него специализиран софтуер и да 

включи в своето предложение ясно разписани и допълнителните промени, 

необходимостта за които възниква в резултат на искането за актуализация. 

Тези допълнителни промени се съгласуват от Възложителя.  

 Техническото обслужване на софтуерното приложение “Редактор на форми” е 

свързано с пускане на нови негови версии. Блокиращите работата на редактора 

проблеми и включването на промени във функционалността водят до 

необходимост веднага да се генерира нова версия на приложението. 

Останалите промени ще се извършват с натрупване във времето и нова версия 

ще бъде пускана по преценка на Възложителя. 

При техническото обслужване на РОП и свързания с него специализиран софтуер на 

АОП Изпълнителят трябва да се съобразява с действащите договори за гаранционна или 

извънгаранционна техническа поддръжка (както софтуерна, така и хардуерна), засягащи 

РОП или специализирания софтуер. Задължение на Изпълнителя е осъществяването на 

контакти с изпълнителите по тези договори при необходимост, както и съгласуването на 

неговите действия и решения с тях. Контактите следва да се осъществяват с 

посредничеството на Агенцията по обществени поръчки. 
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