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Проект BG16RFOP002-2.001-1221-C01 Подобряване на производствения капацитет на „Диа Солюшънс” 

ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от „Диа Солюшънс” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

Техническа спецификация 

 

по процедура за избор на изпълнител „Избор с публична покана“ с предмет „Доставка и 

въвеждане в експлоатация на оборудване, представляващо ДМА, и на софтуер, 

представляващ ДНА, по следните обособени позиции:  

Обособена позиция 1:  

- Сървър - 1 бр. 

- Непрекъсваемо токозахранване - 1 бр.; 

 

Обособена позиция 2: 

- Софтуер за разработка и управление на уеб приложения, сайтове и системи   - 1 бр.” 

по договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-1221-C01 по процедура 

BG16RFOP002-2.001  „Подобряване на производствения капацитет в МСП” по 

Оперативна Програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.” 

 

Обособена позиция 1: 

 

Сървър - 1 брой с еквикалентни или по-добри параметри от следните минимални 

технически и фунционални характеристики: 

• Сървърно шаси – 1 бр. 

• Процесор - 1 бр.  

• Памет – 4 GB 

• Твърди дискове - 2 бр. с капацитет 2 TB всеки 

 

Непрекъсваемо токозахранване - 1 брой с еквикалентни или по-добри параметри от 

следните минимални технически и фунционални характеристики: 

• Капацитет: 2000 VA / 1200W 

• Работно напрежение: 110 / 120 VAC or 220 / 230 / 240 VAC 

 

Обособена позиция 2: 

 

Софтуер за разработка и управление на уеб приложения, сайтове и системи – 1 брой с 

еквикалентни или по-добри параметри от следните минимални технически и 

фунционални характеристики: 

 позволява бърза разработка и надграждане на всякаки уеб приложения, сайтове и 

системи; 

 служи за лесен и ефективен начин за управление на съдържанието; 

 предоставя високо ниво на сигурност (затворен код); 

 разполага с набор от готови и тествани модули с предефинирана функционалност; 

 разполага с компоненти за интеграция с външни за платформата системи чрез API 

канали; 

 разполага с компоненти за паралелна обработка на задачи в разпределена среда; 

 HTTPS протокол за комуникация при въвеждане на данни; 

 разполага с интегрирани SEO стандарти: 
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Meta descriptions, URLs (съдържащи ключови думи), Alt (текстове върху линкове и 

изображения), Canonical (тагове на страници с еднакво съдържание), H1, H2 тагове на 

всяка страница 

 разполага с релационна база данни; 

 разполага с ядро изградено следвайки принципитe на Model-View-Controller (MVC) 

Модули: 

 Уеб сайт – разработва структура на сайта,  текстови страници и контакт форми; 

 Новини/Блог –  списък по категории на новини с детайли и коментари; 

 Бюлетин – възможност за потребителите да се абонират за редовен бюлетин; 

 Продуктов каталог – списък на продукти по категории и дейтали на всеки продукт, 

който може да се добави в продуктова кошница; 

 Онлайн плащания- списък с възможните методи на онлайн плащания и техните 

параметри; 

 Списъци – всички видове списъчни данни в системата; 

 Потребители - съдържа всички потребители в административната и 

потребителската част на системата с различни нива на достъп; 

 Параметри- съдържа параметри нужни на системата като електронни пощи и др. 

 Етикети- всички текстови елементи, които могат да бъдат променяни или 

превеждани 


