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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. За Възложителя

„ГИС- София“ ЕООД е търговско дружество, чийто собственик на капитала е
Столична община (СО). Основано е през 1999 година с цел създаване и поддържане 
на информационна система на кадастралните и регулационните планове на гр.
София. Дружеството е една от най-големите геодезически фирми в България.

През тези 20 години от създаването си, дружеството поддържа и развива 
информационната система за територията на Столична община и свързани с нея 
електронни регистри.

Основната цел на информационната система е да се автоматизират и улеснят 
дейностите в областта на геодезията, кадастъра, устройственото планиране и
географските информационни системи.

Основна задача за „ГИС- София“ ЕООД е изграждане, поддържане и
структуриране на географска информационна система на Столична община и базите 
с данни, които тя използва. Водеща насока в работата на дружеството е обработка на 
базите данни с цел повишаване на обхвата и качеството на информацията и
намаляване на разходите за нейното поддържане и предоставяне.

2. Информационна система за територията на СО 
2.1. Общо описание 
В „ГИС - София“ ЕООД е разработена и се поддържа собствена географска 

информационна система на кадастралните, регулационни и застроителни планове за 
територията на Столична община.

Информационната система е разработена за нуждите на СО, като позволява 
ефективно използване на данните. В системата се поддържа и съвместява разнородна 
геопространствена информация, на базата на която се създават специализирани 
географски бази данни, съобразени със специфичните изисквания на потребителите.

Информационната система се използва от централната и районните 
администрации на СО, както и от държавни структури и частни фирми с отдалечен 
достъп. Основно приложение намира в дейността на Направление „Архитектура и
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Градоустройство” (НАГ) към СО при взимането на решения за устройство на 
територията.

Системата позволява лесно намиране на географски обекти, изготвяне на 
справки, автоматизирано издаване на скици и обслужване на потребителите.

На схема 1 е показана цялостната архитектура на информационната система:

Схема 1 
 
2.2. Компонент информационна система за кадастралните и регулационни 

планове на СО „СОФКАР”
СОФКАР използва следните данни: действащи регулационен и застроителен 

план, кадастрален план, поддържан до влизане в сила на кадастрална карта,
кадастрална карта, стар кадастър, помощни планове, карта на възстановената 
собственост, геоточки, недвижими културни ценности, общ устройствен план,
актове за общинска собственост, адреси, подземни проводи и съоръжения,
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санитарно-охранителни зони, зони за преместваеми обекти, сканирани изображения 
на кадастрални листове, ръчни скици, хандриси, документи към ПУП, както и
различни емисии на ортофотоплан, изработен на базата на сателитно и
аерофотозаснемане.

2.3. Компонент „Общинска собственост” (ОС)
„Общинска собственост” е компонент - специализирано десктоп приложение,

част от информационната система, за въвеждане на данните за актовете за общинска 
собственост и сканиране на оригиналите. В него са разработени справки, търсения и
регистри върху поддържаните данни.

2.4. Компонент „Регистри с приложения за публичен достъп през 
интернет”

2.4.1. Регистър на заповеди на Дирекция "Контрол по строителството" – НАГ 
2.4.2. Регистър за въвеждане в експлоатация на строежи 
2.4.3. Регистър за въвеждане в експлоатация на преместваеми съоръжения 
2.4.4. Регистър на градоустройствени заповеди 
2.4.5. Регистър на търговските дружества с общинско участие 
2.4.6. Актуален регистър за общинска собственост 
2.4.7. Електронен регистър заедно с геореферирана информация на 

архитектурни документи 
2.4.8. Електронен регистър заедно с геореферирана информация на 

рекламните обекти 
2.4.9. Електронен регистър за „домашните любимци“ заедно с приложение за 

актуализиране на информацията от районните администрации и приложение за 
публичен достъп през интернет 

2.4.10. Електронен регистър заедно с геореферирана информация за обектите 
на ОП „Социален Патронаж“

2.5.  Компонент „Стар кадастър”
Старите разписни книги се въвеждат през уеб-базирано приложение, работещо 

на приложен сървър в локалната мрежа на Възложителя. Базата данни е под MS-SQL 
Server. С допълнително приложение се прави релация между атрибутните данни и



4

графичния слой.

2.6. Компонент „Електронен регистър на архитектурните документи”
(Арх. Док)
Електронен регистър „Арх. Док” е компонент на информационната система 

като отделно десктоп приложение, в което се поддържат данните за архитектурните 
планове на София. В него са предвидени търсения, справки и информация за тези 
данни. Приложението има достъп до следните данни за търсене и визуализация:

• Кадастрален план 
• Кадастрална карта и кадастрални регистри 
• Изображения – сателитни снимки от 2013 и 2015 г.

3. Предмет на поръчката 
3.1. Обхват на поръчката 
В обхвата на поръчката се включва текущо поддържане на следните компоненти:

информационна система за кадастралните и регулационни планове на СО 
„СОФКАР”,  „Общинска собственост”, неотложни проблеми при работата на 
десктоп приложението и публично достъпният регистър към компонент „Електронен 
регистър на архитектурните документи”, както и процесите на миграции.

3.2. Срок на изпълнение 
Срокът на изпълнение на проекта: 36 месеца.
3.3. Място на изпълнение 
Поръчката ще бъде изпълнявана в гр. София, повсеместно, където е

инсталирана от възложителя или отдалечено, чрез отдалечен достъп до 
инсталираното работно място. При необходимост, представители на Изпълнителя ще
участват в работни срещи и други мероприятия, които ще се провеждат в работни 
помещения на Възложителя или други администрации, имащи отношение към 
работата на Възложителя.

4. Технически изисквания към изпълнението на поръчката
Избраният Изпълнител следва да осигури поддръжка за период от 36 месеца от

сключване на договора за изпълнение на поръчката. Поддръжката трябва да включва 
всички необходими дейности за поддръжка работоспособността на системите.
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При необходимост, по време на периода ще се осъществяват дейности по 
осигуряване на експлоатационната годност на системите и ефективното им 
използване от Възложителя в случай, че настъпят явни отклонения от нормалните 
експлоатационни характеристики, заложени в спецификацията.

Редът за отстраняване на проблемите се определя в зависимост от техния 
приоритет. Приоритетът на проблемите се определя от Възложителя.

Минималният обхват на поддръжката трябва да включва:
• Извършване на диагностика на регистриран проблем с цел осигуряване на 

правилното функциониране на системите и модулите;
• Отстраняване на дефектите, открити в софтуерните модули;
• Консултации за разрешаване на проблеми по предложената конфигурация 

на средата (операционна система, база данни, middleware, хардуер и мрежи), 
използвана от приложението, включително промени в конфигурацията на 
софтуерната инфраструктура на мястото на инсталация;

• Преработка и оптимизация за бързодействие на сканирани или заснети 
растерни изображения;

• Възстановяването на системата и данните при евентуален срив на 
системата, както и коригирането им в следствие на грешки в системата;

• Поддръжка и подпомагане на потребителите на софтуера по телефон и
електронна поща в рамките на работното време (от 8:30 до 17:30 часа всеки работен 
ден от седмицата); 

• Актуализация на документацията на системата в резултат извършени 
действия в рамките на поддръжката и предаване на Възложителя, която трябва да 
съдържа: документация на базите данни, заедно с ER-диаграми на таблиците, списък 
с допълнителните настройки по операционната система, базата данни и
използваните софтуери от трети страни, окончателната архитектура на системата с
всички използвани софтуери, описание на версиите и спецификите на инсталациите,
ръководство на администратора;

• Всички промени по програмния код на информационната система, в
следствие на поправка на програмни дефекти, се записват на GIT сървър, осигурен 
от Възложителя;
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• По време на гаранционния период Изпълнителят трябва да осигури 
използването на уеб базирана система за регистриране и проследяване на дефектите,
която да се използва съвместно от представители на Изпълнителя и Възложителя;

• Изчистване на проблеми („бъгове”) и настройки за безпроблемна работа на 
системата в използваните допълнителни софтуери от трети страни.

За осъществяване на своите задължения Изпълнителят следва да опише 
използвания подход и методология за поддръжка.

Взаимодействията с екипите на трети страни – външни доставчици на 
софтуерни или инфраструктурни компоненти от общата архитектура и услуги, по 
силата на съществуващи договори на Възложителя, както и на бъдещи такива, се 
координират и контролират от Възложителя.

Техническото предложение трябва да бъде съобразено с правилата за защита на 
лични данни съгласно чл. 25 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 год. относно защитата на 
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 
движение на такива данни.

Продуктът по предмета на настоящата обществена поръчка е интелектуална 
собственост на възложителя.

5. Описание на компонентите на информационната система, които са 
обект на поддръжката

Приложенията са разработени като „клиент-сървър“ модел с двуслойна 
архитектура. Сървърите които се използват, са сървъри за бази данни (PostgreSQL, 
MS-SQL, Oracle) и файлови сървъри, достъпни по FTP, HTTP, SMB протоколи.
Приложната логика за обработка на данните е програмирана изцяло в клиентското 
(десктоп) приложение.

5.1. Компонент информационна система за кадастралните и
регулационни планове на СО „СОФКАР”

Информационната система на кадастралните и регулационните планове на СО 
е основно десктоп приложение. В него се извършва търсене и извличане на 
информация за всички налични данни, включващо:
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• Адреси – поддръжка, търсене и информация за адресите на територията на 
Столична Община;

• Регулация – обновяване, търсене и справки в регулационните планове;
• Застрояване – търсене и справки;
• Кадастрален план предхождащ КККР – търсене, справки и информация в

кадастралните планове, поддържани в актуалност до влизане в сила на кадастралната 
карта и кадастралните регистри за съответната територия;

• Кадастрална карта и кадастрални регистри – търсене и информация за 
данни от КККР;

• Карта на възстановена собственост – търсене, информация и справки;
• Стари кадастрални планове и разписни книги – търсене, справки и

информация;
• Помощни планове - търсене, справки и информация;
• Общинска собственост – търсене, информация и справки в данните за 

актовете за общинска собственост и поддържане на връзка с графиката на имотите,
описани в актовете;

• Подземни проводи и съоръжения – търсене, справки и информация;
• Геодезически точки – търсене, информация и справки;
• Общ устройствен план - търсене, информация и справки;
• Архитектурни планове – търсене и информация;
• Недвижими културни ценности - поддръжка, търсене, справки и

информация;
• Санитарно-охранителни зони - поддръжка, търсене и информация;
• Зони на преместваеми съоръжения - поддръжка, търсене и информация;
• Административни граници - поддръжка, търсене, справки и информация;
• Изображения – ортофотопланове от сателитни и аерофото снимки –

визуализация;
• Ръчни скици и хандриси – обхвати и сканирани изображения – търсене,

информация, визуализация;
• Трасе ЖП линия София – Перник – Радомир – информация;
• Обхват на проекта „Трета метролиния - кв. „Слатина”” – визуализация;
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• Обхвати на скици - търсене, информация и справки за издадените в среда 
на информационната система комбинирани скици;

5.2. Компонент „Общинска собственост”
„Общинска собственост” е компонент - специализирано десктоп приложение,

част от информационната система за въвеждане на данните за актовете за общинска 
собственост и сканиране на оригиналите. В него са разработени справки, търсения и
регистри върху поддържаните данни. Приложението се използва и на преносими 
компютри /мобилни работни станции/ с локална реплика на базата данни.
Служители на Възложителя използват мобилните работни станции за въвеждане на 
данни на място в районните администрации на СО. В последствие лице с
административен достъп до базата данни за ОС полуавтоматично окрупнява данните 
от мобилните работни станции. В обхвата на поръчката са десктоп приложението,
както по мобилните работни станции, така и в офиса на Възложителя, скриптовете за 
окрупняване на базите данни от мобилните работни станции и публично достъпният 
регистър.

5.3. Компонент „Електронен регистър на архитектурните документи”
„Електронен регистър на архитектурните документи” (Арх. Док) е десктоп 

приложение, в което се въвеждат данни за документацията към инвестиционните 
проекти на сгради и съоръжения от архива на НАГ към СО. В приложението са 
разработени справки и търсения върху поддържаните данни. Чрез публично 
достъпния регистър може да се прави търсене и визуализация на обща информация 
от „Електронен регистър на архитектурните документи“ през интернет. Публично 
достъпният регистър е разработен на ASP.NET платформа и работи на отделен MS-
IIS сървър.

6. Бази данни използвани от информационната система за актуализация 
и/или за четене

6.1. Основна база данни 
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Повечето данни се съхраняват в база данни на PostgreSQL 9.5 с инсталирано 
разширение за боравене с пространствени данни PostGIS 2.3.2 под Linux 
операционна система. Логическите единици данни съхранявани в тази база данни са:

• Метаданни – информация за аутентикация на потребителите, като 
потребителски имена, пароли, адреси на компютри, от които да имат достъп и права 
върху данните;

• Всички номенклатури и таблици с кодове, списъци за административни и
формални деления използвани в информационната система;

• Таблици с данни за общо административно делене на гр. София;
• Таблици за адреси;
• Таблици с данни за подземни проводи и съоръжения;
• Данни за паметници на културата;
• Мигрирани данни от DWG файлове за регулационни и застроителни 

планове и общ устройствен план;
• Мигрирани данни за кадастралните планове от ArcSDE геопространствена 

база данни на MS-SQL сървър, в PostGIS геопространствена база данни на 
PostgreSQL сървър;

• Мигрирани данни за стари емисии на кадастъра и разписни книги;
• Мигрирани данни за кадастралната карта;
• Мигрирани данни за общинската собственост.

6.2. База данни за „Общинска собственост”
Служители на Възложителя периодично въвеждат данни за актовете за 

общинска собственост, издадени в районните и централната администрация на СО.
Въвеждането се извършва на преносими работни бази данни. Веднъж седмично 
полуавтоматично информацията от мобилните бази данни се прехвърля и окрупнява 
в централна база данни под MS-SQL Server 2000. В последствие, автоматичен процес 
по миграция копира промените или прехвърля цялостно данните 1:1 в основната 
база данни под PostgreSQL. 
 

6.3. База данни за кадастрални планове 
В дългосрочен план, след окончателното приемане на КККР, данните в тази 

база данни ще останат в статично състояние, без да се модифицират. Към момента 
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има отделни, изолирани територии в СО, където няма приета КККР. За тези 
територии информацията за кадастралните планове продължава да се модифицира 
чрез предходна версия на десктоп приложението „СОФКАР“ с основна база данни 
под MS-SQL Server 2000. Тези промени налагат периодична миграция на данните за 
кадастралния план от MS-SQL Server 2000 към основната база данни на актуалната 
версия на десктоп приложението „СОФКАР“, която е под PostgreSQL 9.5. При 
миграцията се извършва и конвертиране на геометричните обекти от ESRI ArcSDE 
модел към модел на PostGIS. 
 

6.4. База данни за стар кадастър 
Базата данни стар кадастър е под управлението на MS-SQL Server 2000. 

Автоматичен процес периодично мигрира тези данни в основната база данни под 
PostgreSQL. При миграцията се извършва и конвертиране на геометричните обекти 
от ESRI ArcSDE модел към модел на PostGIS. 
 

6.5. База данни за архитектурните документи 
Базата данни се актуализира от служители на Възложителя чрез специално 

разработено за целта приложение. Основните данни в тази база представляват 
сканирани изображения записани в BLOB полета в базата данни на архитектурни и
инженерни чертежи и други текстови документи за сгради. Приложението и базата 
данни са извън обхвата на тази поддръжка. Модули на информационната система 
правят обръщения към тази база данни за визуализация и справки.

6.6. База данни за геодезически точки „Геоточки”
Сравнително статична база данни под MS-SQL Server 2000. Актуализация на 

данните се извършва рядко, без помощта на специализиран софтуер. Различните 
модули на информационната система четат данните директно от MS-SQL Server 
2000. 
 

6.7. Интеграция с външни информационни системи 
Интеграцията с външни системи, със стари версии на базите на същата 

информационна система и със слабо структурирани данни под формата на файлове,
се осъществява чрез т.нар. “миграция на данни”.  
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Това представляват ETL („Extract Transform and Load”) процеси, настроени за 
автоматично стартиране в определен момент. Копирането се извършва към 
основната база данни на информационната система в PostgreSQL. “Миграцията” на 
данни се извършва с или без трансформация на данните при различните типове 
миграция. Например за кадастралната карта и кадастралните планове данните се 
трансформират от геометрия във формат на ESRI ArcSDE в PostGIS формат. При 
миграциите от файлове на регулационните планове се извършва окрупняване на 
много файлове в една или няколко таблици.

Миграциите обикновено се изпълняват веднъж или два пъти седмично или 
всеки ден в определен час. Съществуващите миграции са:

• Презареждане на информацията за регулационните планове от файлове 
във формат AutoCAD DWG;  

• Презареждане на информацията за застроителните планове от файлове 
във формат AutoCAD DWG;  

• Презареждане на информацията за подземни проводи и съоръжения от 
файлове във формат AutoCAD DWG;  

• Копиране на кадастралният план от MS-SQL server, където се поддържа 
актуален;

• Копиране на старите разписни книги от MS-SQL server, където е
оперативната база данни;

• Копиране на базата данни ОС от MS-SQL server, където е оперативна база 
данни;

• Копиране на данни за регион „София-град“ от Агенция по Геодезия 
Картография и Кадастър (АГКК) за кадастрална карта и кадастрални регистри 
(КККР). Копирането се извършва ежедневно. В процеса на копиране се извършва и
трансформация на геометричните данни от тип ESRI ArcSDE в модел на PostGIS; 

• Копиране на информацията за адреси, кадастрални и регулационни 
планове, административни данни и номенклатури, устройствени зони, строителни 
граници от основната база данни в PostgreSQL към база данни, намираща се в
облачна инфраструктура за нуждите на разработени за НАГ към СО приложения;

• Миграция на обхвати на ръчни скици и хандриси от shp файл към 
основната база данни, извършвана от оторизиран потребител.
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Процесите на миграция на данни са обект на поддръжка по това задание.

7. Рискове, свързани с техническото хардуерно и софтуерно 
обезпечаване.
Изпълнителят трябва да посочи рисковете, свързани с изпълнението на проекта 

и експлоатацията на системите, в т.ч.:
• Рискове, породени от несъвместимости и/или програмни грешки (bugs) на 

използваните базови софтуерни продукти;
• Рискове, породени от използването на наличните или предложените за 

използване за целите на проекта хардуерни платформи при Възложителя;
• рискове от използвани специфични развойни технологии;
• рискове от претоварване на системата като цяло или на отделни 

компоненти от системата след пускането й в експлоатация.
Изпълнителят трябва да представи своето виждане и структуриран подход и

методология за управлението на рисковете.

8. Минимално съдържание на техническото предложение
В техническото предложение Участникът следва да представи своето виждане 

за детайлизация и подход за следните дейности:
• Описание и примери за техническа и административна документация по 

време на изпълнение на проекта;
• Начини и средства за мониторинг и комуникация;
• Пълно описание на необходимите технически (хардуерни и софтуерни)

ресурси, които ще използва и които покриват сървърните технологии, използвани 
при Възложителя.

• Методология за управление на процесите по гаранционна поддръжка;
• Средства и стратегия за управление на сигурността на информацията;
• Стратегия за управление на рисковете и регистър на потенциалните 

рискове;
• Споразумение за ниво на техническа поддръжка;
• Стандарт ISO 20000-1 - система за управление на качеството на ИТ-

услугите или еквивалентни, с обхват в областта на географските информационни 
системи 
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• Стандарт ISO ISO 27001 - система за управление на информационната 
сигурност или еквивалентни, с обхват в областта на географските информационни 
системи 

Участник, който не е описал в своето техническо предложение горепосочените 
точки, ще бъде предложен за отстраняване.


