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Техническа спецификация за изпълнение на поръчката

Аерозаснемането да се извърши при следните специфични изисквания:

1. Изпълнение на въздушно заснемане на цветни снимки със самолет, камера и
екипаж на изпълнителя

2. Параметри на въздушното заснемане:

• Широкообхватна дигитална камера

• Размер на пиксела върху терена: 10 (десет) см за урбанизирана територия, 15
(петнадесет) см - за извънградска част /височината на полета да се избере така,
че да се постига разделителната способност от 10 (десет) см и 15 (петнадесет)
см/, съгласно приложената схема /Приложение 2/.

• Напречно застъпване 60 %, надлъжно застъпване 30%

3. Използване на снимачна апаратура, която притежава следните минимални
характеристики:

• компенсатор за изместването на образа (Forward Motion Compensation) или
аналогична

• система за GPS определяне на координатите на снимачната апаратура в
процеса на заснемане

• система за стабилизация на ориентацията на снимачната апаратура

• система за регистрация на параметрите на заснемане

• сертификат за корекция на оптични несъответствия на обектива или еквивалент

4. Предоставяне на валиден сертификат за калибриране на всеки от използваните
при заснемането оптични елементи на камерите, с които ще се извърши
заснемането

5. Планиране на аерозаснемането:

• Планиране броя на фотограметричните блокове и летателните ивици

• Изработване на детайлен план на летене, съгласуван по съответния нормативен
ред

6. Последваща, допълнителна обработка (post processing) на първичните (сурови)
изображения в България

7. Период за изпълнение на поръчката: ранна пролет - март/април 2020 г.

8. След предварително маркиране на опорните точки, извършено от възложителя

9. При следните външни (метерологични) условия:

• максимална висока облачност 10 на сто ;

• минимална височина на слънцето над хоризонта 30°;

• влажност на въздуха около 60 на сто.

10. Час на деня - около обяд (точен времеви интервал за аерозаснемане 11-14 часа)
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11. Състояние на растителността - обезлистена (отсъствие на развита листна маса),
при отсъствие на снежна покривка

12. Осветеност на местността - ясно слънчево, без наличие на облаци, мараня, пушек,
мъгла

В случай че обективни обстоятелства налагат отклонение от тези условия,
Изпълнителят писмено информира Възложителя за причините и съгласува териториите,
подлежащи на заснемане при съответните обстоятелства.

Изпълнението на услугата включва:

1. Получаване на разрешение за аерозаснемане от компетентните органи

• Изработване на план за летене

• Предоставяне на информация за основно и резервно летище

2. Аерозаснемане - да се извършва при подходящи метеорологични условия, които
не възпрепятстват постигането на необходимата точност

3. Обработка на суровите изображения (post processing)

4. Декласификация на изображенията

Материали от аерозаснемането, които се предават като резултат от изпълнението
на възложителя са:

1. План на летене (след съгласуването с компетентните органи), ключ на
аероснимките

2. Носител на записа /твърд диск/, съдържащ аероснимки в дигитален вид, формат
на изображенията Tiff, с цветове, максимално близки до реалните и равномерен
цветови баланс, със степен на класификация „декласифицирани”

3. Обяснителна записка за изпълнение на аерозаснемането (доклад за цялостното
изпълнение на задълженията по договора - до 14 (четиринадесет) дни от
приключване на изпълнението на договора, който включва описание и анализ на
цялостното изпълнение, методи и резултати)

4. Паспорт от последното калибриране на камерата

5. Прецизни параметри на външното ориентиране на камерата - пространствени
координати на проекционния център на аерокамерата в момента на всяка
експонация, в кадастрална координатна система 2005 и височинна система -
Балтийска, и ъглови елементи.
Всички цифрови данни, получени като резултат от настоящата поръчка трябва да

бъдат представени на подходящ магнитен носител – DVD или HDD.

За всички пространствени данни трябва да се представят метаданни съгласно
изискванията на Директива 2007/2/EC INSPIRE.


