
 

  
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 

Обхват на услугата 
Настоящата обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализиран софтуер за 

изграждане, управление и употреба на дигитализирани документи чрез електронен 
архив (ССИУУДДЕА) с право за ползване за неограничен период от време и 
изработване на ръководство, съдържащо методика за дигитализация, индексиране и 
съхранение на документите на АГКК в електронен архив“ и включва изпълнението на 
следните дейности: 

 
Общата цел на проекта е: 
Подобряване на административните процеси в администрацията на АГКК, чрез 

развитие на електронните форми на управление, съхранени и употреба на документите и 
съдържанието в тях. 
 
Дейност 1 
Изработване на ръководство, съдържащо методика за дигитализация, индексиране и 
съхранение на документите на АГКК в електронен архив. 
Обхват на посочената дейност: 
Изпълнителят на поръчката следва да изработи подробно ръководство, съдържащо 
номенклатури и методики за дигитализация,  индексиране и съхранение на документите 
на АГКК посредством употребата на електронен архив. Наръчникът ще представлява 
основен документ-ръковоство за архивиране на документите на АГКК от хартиена в 
електронна форма. Съдържанието му трябва да включва минимум:  

- конкретни методика  за дигитализиране на отделните документи; 
- конкретни методика  за индексиране на отделните документи; 
- стратегии за последващата успешна подготовка и внедряване на електронен 

архив във ведомството и неговата оперативна работа; 
- конретни методологии за оперативна работа с електронни архиви 
- конкретни методика  за електронно съхранение на отделните документи; 
- номенклатура за електронно съхранение на отделните документи 
Наръчникто трябва да дава възможност и на новопостъпили служители на АГКК по 
– бързо да се запознаят със спецификата на работа.  

Очаквани резултати: 
1) Изработен 1 брой пълно ръководствто – основен и подробен, съдържащ конкретни 
методологии за дигитализиране, индексиране, съхранение, на документите на АГКК в 
електронен архив. 
Дейност 2 
Наименование на дейността: 
Доставка на специализиран софтуер за изграждане, управление и употреба на 
дигитализирани документи чрез електронен архив (ССИУУДДЕА) с право за ползване 
за неограничен период от време. 
Обхват на посочената дейност: 
В рамките на дейността трябва да бъде извършена доставка и внедряване на 



 

  
 

ССИУУДДЕА, който следва да отговаря на следните минимални технически 
изисквания: 

• ССИУУДДЕА да не изисква закупуване на допълнителни лицензи, включително 
за базата данни на продукта. 

• Базата данни на ССИУУДДЕА да предоставя техническа възможност за 
разпределение на съхранението на данните си на повече от един физически 
сървър (клъстеризация) 

• ССИУУДДЕА да съхранява информация за потребителските пароли само в 
криптирана форма 

• ССИУУДДЕА да има уеб или настолен потребителски интерфейс 
• ССИУУДДЕА да има административен модул за създаване и управление на 

потребителите 
• ССИУУДДЕА да включва функционалност за съхранение на сканирано 

изображение във вид на PDF или друг отворен формат за всяка архивна единица 
• ССИУУДДЕА да включва функционалност  за електронна форма за всяка 

архивна единица, съдържаща индексирана информация 
• ССИУУДДЕА да включва функционалност за търсене на документи по ключова 

дума/клучови думи, чрез търсене в йерархията на архивните съдържатели или по 
въведени полета от избрана електронна форма 

• ССИУУДДЕА да включва функционалност за добавяне на шаблони за 
електронни форми без да е необходимо допълнителна актуализация на продукта 

• ССИУУДДЕА да включва функционалност за съхраняване на информация за 
физическото местоположение на всяка архивна единица 

• ССИУУДДЕА да включва функционалност за следене на зададени срокове, 
свързани с архивните единици и известяване за изтичащи такива 

• ССИУУДДЕА да включва възможност за генериране на справки по желание 
критерии и добавяне на нови типове справки без да е необходимо актуализация 
на продукта 

• ССИУУДДЕА да включва функционалност за създаване на връзки между 
различни архивни единици 

• ССИУУДДЕА да включва функционалност за запис и преглед на всички 
потребителски действия в административния панел 
 

Важно: 
Учасникът трябва да удостовери, че е акредитиран от производителя /лицензиран 
доставчик/ да преотдава права за ползване върху продукта за неограничен период от 
време. 
Очаквани резултати: 
1) Доставена ССИУУДДЕА с право за ползване от АГКК за неограничен период от 
време и внедряване на ССИУУДДЕА на посочена от Възложителя техническа среда. 
2) Доставка на обучителни материали и ръководства за администриране и работа с 
ССИУУДДЕА 
3) Извършено обучени за работа на ССИУУДДЕА  до двадесет служители на АГКК. 
Гаранционно облужване: 
ССИУУДДЕА трябва да бъде доставена със съпъстващо гаранционно облужване за 
минимум от 24 месеца 



 

  
 

 
Срокове за изпълнение и бюджет: 
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 3 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за възлагане на изпълнението й и задължително в рамките на 
Договор  

Максималната стойност за изпълнение на договора възлиза на 65 000 лева без включен 
ДДС 

Обществената поръчка няма обособени позиции. 
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