
 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВА 

 

I. ОБХВАТ НА УСЛУГАТА 

Настоящата обществена поръчка с предмет: „АНАЛИЗ И ИЗГОТВЯНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ЦИФРОВИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ, 

СЪХРАНЯВАНИ В АРХИВИТЕ НА СЛУЖБИТЕ ПО ВПИСВАНИЯ КЪМ 

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА“ и включва изпълнението на следните дейности: 

 

Дейност 1 Наименование на дейността: 

Инвентаризация и анализ на наличните документни масиви на хартиен и 

електронен носител в архивните фондове на АГЕНЦИЯ ПО 

ВПИСВАНИЯТА. 

Обхват на посочената дейност: 

Архивите, които трябва да се инвентаризират и анализират са 

разпределени във всички служби по вписвания на Агенция по 

вписванията, разпределени в сто и тринадесет населени места в 

Република България.  

В рамките на анализа трябва да се извърши: 

 Опис на всички типове документи, съхранявани в архива 

 Опис на типове документи, вече дигитализирани от Агенция по 

вписванията 

 Опис на всички версии на типовете документи 

 Опис на формат на хартиените носители по типове документи 

 Опис на състоянието на хартиените носители 

 Опис на типа съдържатели на документите по типове документи- 

подвързия, класьор, книга и т.н 

 Специфициране на индексни полета по типове документи 

 Инвентаризация на архивния фонд и извеждане на обеми в брой 

хартиени носители към типове документи, версии, формати, тип 

съдържатели, състояние на хартиените носители и 

местоположение по Служби по вписванията. 

 Извеждане на други технически специфики, които биха имали 

отношение към процеса на дигитализация на архивите на Агенция 

по вписванията от съответната Служба по вписванията. 

Очаквани резултати: 

1) Изработен доклад, който съдържа цялостен опис на архивните 

фондове на Агенция по вписванията с териториално 

разпределение, количествен и качествен състав. Анализът трябва 

да включва детайлно описание на количествения състав по типове 

документи, версии на документи, начин на подвързия, състояние 

на хартията, формат на хартиения носител и териториално 

разпределение.  

Минимални изисквания към съдържанието на доклада 

 Опис на всички типове документи, съхранявани в архива 



 

 

 Опис на всички версии на типовете документи 

 Опис на формат на хартиените носители по типове документи 

 Опис на състоянието на хартиените носители 

 Опис на типа съдържатели на документите по типове документи- 

подвързия, класьор, книга и т.н 

 Специфициране на индексни полета по типове документи 

 Инвентаризация на архивния фонд и извеждане на обеми в брой 

хартиени носители към типове документе, версии, формати, тип 

съдържатели, състояние на хартиените носители и 

местоположение по Служби по вписванията.  

Забележка 

Общия очакван обем на архивите на АВ във всички сто и тринадесет 

Служби по вписванията е между 30 и 50 милиона хартиени носители. 

Дейност 2 Наименование на дейността: 

Изработка на техническа спецификация за дигитализация на архивите на 

Агенция по вписванията в сто и тринадесет Служби по вписванията. 

Обхват на посочената дейност: 

В рамките на дейността трябва да се изведе детайлна и цялостна 

техническа спецификация за дигитализация на всички типове 

документи, описани в Дейност 1 на настоящата обява. 

Техническата спецификация трябва да включва, както следва: 

 Категоризация на архивите на Агенция по вписванията по тип 

документи, типове състояние на хартиените носители, формат на 

хартиения носител и тип  

 Детайлно описание на обем хартиени носители към всяка 

категория от гореспоменатата категоризация 

 Брой и вид индекси по типове документи 

 Методология за подготовка за сканиране за всяка категория  

 Методология за сканиране на всяка категория 

 Методология за обратно комплектоване на всяка категория 

 Методология за цифрово възтановяване на всяка категория 

 Методология за управление на сигурността на информацията 

 Функционална спецификация на система за управление на 

електронен архив на Агенция по вписванията (СУЕААВ) 

 Техническа спецификация на СУЕААВ 

 Технически изисквания към СУЕААВ за успешно интегриране със 

съществуващите информационни системи на АВ. 

 Методология за интеграция на вече дигитализирани документи 

извън дейностите на настоящия проект към СУЕААВ 

  

  

Очаквани резултати: 

Изработена цяостна техническа спецификация за дигитализиране на 

архивите на Агенция по вписванията във всички сто и тринадесет 

Служби по вписванията. 



 

 

Минимални изисквания към съдържанието на техническата 

спецификация: 

 Категоризация на архивите на Агенция по вписванията по тип 

документи, типове състояние на хартиените носители, формат на 

хартиения носител и тип  

 Детайлно описание на обем хартиени носители към всяка 

категория от гореспоменатата категоризация 

 Методология за подготовка за сканиране за всяка категория  

 Методология за сканиране на всяка категория 

 Методология за обратно комплектоване на всяка категория 

 Методология за цифрово възтановяване на всяка категория 

 Методология за управление на сигурността на информацията 

 Функционална спецификация на система за управление на 

електронен архив на Агенция по вписванията (СУЕААВ) 

 Техническа спецификация на СУЕААВ 

 Технически изисквания към СУЕААВ за успешно интегриране със 

съществуващите информационни системи на АВ. 

 

 

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И БЮДЖЕТ: 

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 6 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 60 000 (шейсет  

хиляди) лева без включен ДДС, разпределена по дейности както следва:  

Дейност 1 – 30 000 лева без ДДС 

Дейност 2 – 30 000 лева без ДДС 

Обществената поръчка няма обособени позиции. 

  

III. ОБЩАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Е: 

Подобряване на административните процеси в администрацията на АГЕНЦИЯ 

ПО ВПИСВАНИЯТА, чрез развитие на електронните форми на управление, съхранени 

и употреба на документите и съдържанието в тях. 

 

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА НА УЧАСТНИЦИТЕ 

Всеки участник в Техническата си оферта (Техническо предложение) трябва да 

посочи минимум следната информация относно всяка една от дейностите, включени в 

обхвата на обществената поръчка: 

- опише методологията на извършване на дейността – етапи, дейности, времеви 

диаграми, контрол на качеството; 

- потенциалните рискове при извършване на дейността, както и начините за 

предотвратяването им. 

В техническите си предложения участниците трябва да предложат мерки за 

намаляване и/или преодоляване на идентифицираните рискове, като за целта ги 

опишат. 



 

 

 

 

V - ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  

Всяка оферта, отговаряща на изискванията на Възложителя за подбор и 

допустимост, се оценява по настоящата методика и получава КОМПЛЕКСНА 

ОЦЕНКА, с която участва в крайното класиране. Оценяването и класирането на 

офертите на участниците се извършва по критерия „Оптимално съотношение 

качество/цена“ и в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия.  

Допуснатите участници ще бъдат класирани по следните показатели и 

относителната им тежест за определяне на комплексната оценка (КО): 

КО (комплексна оценка) = 75% х ТО + 25% х ЦО  

КО – 

максимален 

брой точки 

200 

ТО (оценка на техническа 

оферта) – максимален брой 

точки 100 и относителна 

тежест 75% в КО 

ЦО (оценка на ценова оферта) – 

максимален брой точки 100 и относителна 

тежест 25% в КО 

 

При разглеждане, оценка и класиране на предложенията на участниците се 

спазват разпоредбите на ЗОП и условията на Възложителя, заложени в настоящата 

документация. 

Оценката на техническата оферта ще се извърши по формулата: 

ТОn = Т1n + Т2n, където: 

Т1n – присъдените точки по показател Т1 на n-тия участник, съгласно посоченото по-

долу; 

Т2n – присъдените точки по показател Т2 на n-тия участник, съгласно посоченото по-

долу; 

ТОn – сумата на присъдените точки по полазатели Т1, Т2 на n-тия участник, съгласно 

посоченото по-долу: 

 

  

 

Показатели за оценка на техническа оферта ТО Обща оценка  

Показател 1. (Т1) Инвентаризация и анализ на наличните документни 

масиви на хартиен и електронен носител в архивните фондове на 

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА. 

Максимум 50 

точки, както 

следва: 

Оценява се качеството на предложеното изпълнение на Дейност 1, което включва 

описание на подхода, който участника ще възприеме с цел идентифициране на 

възможно най-пълен обхват на изпънение на всички дейности и поддейности в 

рамките на Дейност 1, както и способите, които ще бъдат приложени за извършване 

на инвентаризацията и анализ. 

 

 Предложената методология за изпълнение на Дейност 1 от 

участника , отговаря на минималните изисквания на 

Възложителя и съдържа всички от следните твърдения: 

• описани са всички действия и задачи и в направеното описание 

е обяснено, влиянието им върху изпълнението на дейността; 

• идентифицираните от участника под-дейности допълват 

50 точки  



 

 

описаните действия и задачи и обясняват как тези под-дейности 

подпомагат за изпълнението на дейността; 

• за предложените от участника методи и способи за 

идентифициране и анализ е обяснено как допринасят за 

качественото и навременно изпълнение на дейността. 

• за предложената организация за изпълнение на дейността е 

обяснено, как същата допринася за качественото и навременно 

изпълнение на дейността. 

Предложената методология за изпълнение на Дейност 1 от 

участника , отговаря на минималните изисквания на 

Възложителя, но не съдържа едно от следните твърдения: 

• описани са всички действия и задачи и в направеното описание 

е обяснено, влиянието им върху изпълнението на дейността; 

• идентифицираните от участника под-дейности допълват 

описаните действия и задачи и обясняват как тези под-дейности 

подпомагат за изпълнението на дейността; 

• за предложените от участника методи и способи за 

идентифициране и анализ е обяснено как допринасят за 

качественото и навременно изпълнение на дейността. 

• за предложената организация за изпълнение на дейността е 

обяснено, как същата допринася за качественото и навременно 

изпълнение на дейността. 

20 точки 

 

 

 

 Предложената методология за изпълнение на Дейност 1 от 

участника , отговаря на минималните изисквания на 

Възложителя, но не съдържа две или повече от следните 

твърдения: 

• описани са всички действия и задачи и в направеното описание 

е обяснено, влиянието им върху изпълнението на дейността; 

• идентифицираните от участника под-дейности допълват 

описаните действия и задачи и обясняват как тези под-дейности 

подпомагат за изпълнението на дейността; 

• за предложените от участника методи и способи за 

идентифициране и анализ е обяснено как допринасят за 

качественото и навременно изпълнение на дейността. 

• за предложената организация за изпълнение на дейността е 

обяснено, как същата допринася за качественото и навременно 

изпълнение на дейността. 

10 точки  

Показател 2. (Т2) Изработка на техническа спецификация за 

дигитализация на архивите на Агенция по вписванията в сто и 

тринадесет териториални СВ и СР.. 

Максимум 50 

точки, както 

следва: 

Оценява се качеството на предложеното изпълнение на Дейност 2, което включва 

описание на подхода, който участника ще възприеме с цел идентифициране на 

възможно най-пълен обхват на изпънение на всички дейности и поддейности в рамките 

на Дейност 2, както и способите, които ще бъдат приложени за изработката на 

техническата спецификация. 

 

 Предложената методология за изпълнение на Дейност 2 от 

участника , отговаря на минималните изисквания на 

Възложителя и съдържа всички от следните твърдения: 

50 точки 

 

 



 

 

• описани са всички действия и задачи и в направеното 

описание е обяснено, влиянието им върху изпълнението на 

дейността; 

• идентифицираните от участника под-дейности допълват 

описаните действия и задачи и обясняват как тези под-дейности 

подпомагат за изпълнението на дейността; 

• за предложените от участника методи и способи за 

идентифициране и анализ е обяснено как допринасят за 

качественото и навременно изпълнение на дейността. 

• за предложената организация за изпълнение на дейността е 

обяснено, как същата допринася за качественото и навременно 

изпълнение на дейността. 

 Предложената методология за изпълнение на Дейност 2 от 

участника , отговаря на минималните изисквания на 

Възложителя, но не съдържа едно от следните твърдения: 

• описани са всички действия и задачи и в направеното 

описание е обяснено, влиянието им върху изпълнението на 

дейността; 

• идентифицираните от участника под-дейности допълват 

описаните действия и задачи и обясняват как тези под-дейности 

подпомагат за изпълнението на дейността; 

• за предложените от участника методи и способи за 

идентифициране и анализ е обяснено как допринасят за 

качественото и навременно изпълнение на дейността. 

• за предложената организация за изпълнение на дейността е 

обяснено, как същата допринася за качественото и навременно 

изпълнение на дейността. 

20 точки 

 

 

 Предложената методология за изпълнение на Дейност 2 от 

участника , отговаря на минималните изисквания на 

Възложителя, но не съдържа две или повече от следните 

твърдения: 

• описани са всички действия и задачи и в направеното 

описание е обяснено, влиянието им върху изпълнението на 

дейността; 

• идентифицираните от участника под-дейности допълват 

описаните действия и задачи и обясняват как тези под-дейности 

подпомагат за изпълнението на дейността; 

• за предложените от участника методи и способи за 

идентифициране и анализ е обяснено как допринасят за 

качественото и навременно изпълнение на дейността. 

• за предложената организация за изпълнение на дейността е 

обяснено, как същата допринася за качественото и навременно 

изпълнение на дейността. 

10 точки  

 

 

 

Показатели за оценка на ценовата оферта ЦО Обща оценка  

Показател 1. (Ц1) Предлагана цена Максимум 100 



 

 

точки, както 

следва: 

Присъждането на точки по показател „Предлагана цена“ за всеки един участник се 

изчислява по формулата: 

Цn=(Предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката/Цена на n-тия 

участник)*25 
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