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Задание за доставка на софтуер за нуждите на НЦСИ 

 
 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 
за доставка на софтуер 

за нуждите на Национален център по сеизмично инженерство 
(коригирано след провеждане на срещи с потенциални доставчици, получаване на конкретни оферти и преценка на бюджетното 

състояние на НЦСИ за 2018 г.) 
 

  

 1. Общи положения. 
 
 Съгласно решение на АС на УАСГ № 18 в УАСГ беше създаден Национален център по Сеизмично инженерство (НЦСИ). НЦСИ има мисията да се 
превърне в национално значим научен, образователен и експертен субект за превенция и управление на сеизмичния риск на широка група строителни 
конструкции – сгради и съоръжения, транспортна инфраструктура, критична инфраструктура, социална инфраструктура, паметници на културата и др. 
 
 В своята дейност НЦСИ извършва разнородни по характер дейности – научни, образователни, експертни, представителни и др., което е свързано с 
необходимостта от ползване на съответния хардуер, обезпечен с различен по характер софтуер.  

 
Софтуерните пакети, необходими за нормалното функциониране на НЦСИ могат условно да се разделят в 4 групи. 
 
1. Специализиран научно-изследователски софтуер. 
 
Основната дейност на НЦСИ е свързана с провеждането на взаимосвързани аналитични, числени и експериментални изследвания, насочени към 

подобряване на сеизмичната осигуреност на различните групи конструкции. 
Провеждането на числени и експериментални изследвания е свързано с ползването на подходящ специализиран научно-изследователски софтуер: 
- Специализиран софтуер за математическо моделиране, 
- Специализиран софтуер за числени симулации, 
- Специализиран софтуер за обработка на сигнали, 
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- Специализиран софтуер за обработка, анализ и визуализация на експериментални данни, 
- Специализиран софтуер за статичен и динамичен анализ на строителни конструкции 
и др. 
 
2. Специализиран експериментален софтуер 
 
При закупуването на експериментално оборудване, някои от уредите са снабдени със специализиран софтуер за управление на хардуера, за трансфер на 

експерименталните данни към компютърни системи за обработка, анализ и печат и др. Съществува и популярен клас оборудване, с улеснена връзка с компютърни 
конфигурации, което не е снабдено със самостоятелен софтуер. За управлението на този клас оборудване се препоръчва използването на широко разпространени 
софтуерни пакети за управление на хардуер и за обработка на данни. 

В тази връзка наличието на подобен софтуер в софтуерната база на НЦСИ е изключително важно за нормалното провеждане на експериментални 
изследвания: 

- Софтуер за управление на експериментален хардуер, 
- Софтуер за приемане на експериментални данни 
и др. 
 
3. Представителен софтуер 
 
Успоредно с основната си научна, образователна и експертна дейност, свързана с използването на специализирания научно-изследователски и 

експериментален софтуер, НЦСИ извършва и значима представителна дейност с цел популяризиране и представяне на резултатите от своята работа. В тази връзка 
за тези цели се ползва и допълнителен представителен софтуер     

- Хостинг, домейн и облачно пространство, 
- Софтуер за разработване и поддържане на интернет страница на центъра, 
- Софтуер за провеждане на вътрешна и външна онлайн комуникация с партньори и потребители на услугите на центъра  
и др. 
 
4. Операционни системи, офис пакети и др. 
 
Пълният набор от хардуерно оборудване на НЦСИ е необходимо да бъде обезпечено и със стандартното лицензирано софтуерно обезпечаване, 

необходимо за нормалното функциониране на хардуера: 
- Операционна система, 
- Офис с основните приложения за подготовка на документи, 
- Антивирирусни програми 
и др. 
На този етап се ползват лицензираните версии, с които се окомплектова хардуера в УАСГ, които са налични до 31 януари 2019 г. След тази дата 

закупуването на нов хардуер трябва да е свързано и със закупуването на софтуера от последната група. 
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След няколко месечно проучване на възможностите за доставка на различните по групи софтуер на база получените оферти и преценка на бюджетното 

състояние на НЦСИ за 2018 г. се стигна до ограничен набор от лицензирани продукти. При избора на конкретните софтуерни пакети се отчете и факта, че в 
материалната база на НЦСИ се обособяват общо 15 работни хардуерни станции – 10 в научно-изследователски в научния център (3 през настоящата година и още 
7 през следващата), 1 в мобилната лаборатория, 1 в информационната точка, 1 в административния офис, 1 за тестване и поддържане на дигиталната мрежа на 
НЦСИ и 1 представителна – за провеждане на мобилни презентации. В тази връзка някои от пакетите са предназначени за всичките 15 работни станции, други за 
10-те работни станции в научния център, а трети – за индивидуални работни станции, в зависимост от предназначението им. 

 

 2. Характеристика на софтуерното обезпечаване. 
 
 Характеристиката на софтуерното обезпечаване за 2018 г. по различните групи софтуер с характеристики на статуса по всяка позиция са показани в 
следващата таблица. 

 
Позиция 1. Специализиран научно-изследователски софтуер. 

№ Вид на софтуера 
 

Описание на дейността 
за която се използва 

Характеристики на 
софтуера 

Забележка Линк към 
интернет 

описание на 

софтуера 

Получени 
проформа 
фактура,  

фактура 
или оферта 

Цена 
(лв.) 

Избран доставчик Статус на процедура 
по плащането 

Получаване на 
продукта 

1 MATLAB/ 
Simulink 
 

математическо 
моделиране, 
числени симулации, 

обработка на сигнали, 
обработка на 
експериментални данни, 
визуализация на 

резултати от научни и 
експериментални 
изследвания 

15 индивидуални 
академични 
лиценза на  

MATLAB и 15 
индивидуални 
академични 
лиценза на 

Simulink 

15 налични версии, с 
базова цена 15x800 = 
12 000 евра се 

предоставят и се 
завеждат към 
материалната база на  
НЦСИ. 

Годишната такса за 
поддържане на лиценза 
е около 425 евро. 
Софтуера се активира 

на всичките 15 работни 
станции на НЦСИ. 
Необходимо е да се 
заплати годишната 

такса за 2018 и 2019 г. 
При необходимост част 
от софтуера може да се 
предоставя за ползване 

за провеждане на 
избираеми дисциплини 
в УАСГ – такива които 

ползват този софтуер 
се провеждат в ГФ и 
ХТФ. 

link Проформа 1663 
 

Gamax Laboratory 
Solutions Ltd 

link 

Предложение за 
поемане на финансов 
разход. 

 

https://www.mathworks.com/products.html?s_tid=gn_ps
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.05_Software/Proforma_MATLAB_2018.2019.pdf
http://gamaxlabsol.com/
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Позиция 2. Специализиран експериментален хардуер. 
№ Вид на софтуера 

 
Описание на дейността 

за която се използва 
Характеристики на 

софтуера 
Забележка Линк към 

интернет 

описание на 
софтуера 

Получени 
проформа 

фактура,  
фактура 

или оферта 

Цена 
(лв.) 

Избран доставчик Статус на процедура 
по плащането 

Получаване на 
продукта 

2 LabVIEW управление на 
експериментален 

хардуер, разчитане и 
обработка на 
експериментални данни 

NI Academic 
LabVIEW Teaching 

Lab Suite (10 user) 
Академична версия 
за 10 потребители, 

включваща една 
година поддържане 
на версиите  

Софтуера се качва на 
основния компютър 

и на 7 от работните 
станции в Научния 
център, на лаптопа 

на мобилната 
лаборатория и на 
управляващия 
компютър в 

административния 
офис 

link Проформа 11406 Йота Волт ЕООД 
link 

Предложение за 
поемане на финансов 

разход. 

 

           

Позиция 3. Представителен софтуер. 
3 Хостинг и домейн 

годишна такса 
2018 г. 

Поддържане на интернет 
страница на центъра 

Съдържа хостинга и 
домейните 
neec.bg 

eecc-bg.eu 

Първият е домейна 
на центъра а втория 
на ПП за център за 

компетентност на 
английски, което все 
още е в процедура на 
одобрение. 

 Фактура 280 Суперхостинг 
ООД 

Приключила Получен 
Юни 2018 г. 

4 Хостинг и домейн 

годишна такса 
2019 г. 

Поддържане на интернет 

страница на центъра 

Съдържа хостинга и 

домейните 
neec.bg 
eecc-bg.eu 

Първият е домейна 

на центъра а втория 
на ПП за център за 
компетентност на 
английски, което все 

още е в процедура на 
одобрение. 

 Проформа 358 Суперхостинг 

ООД 

Предложение за 

поемане на финансов 
разход. 

 

6 WP themes 2 бр. Разработка на интернет 
страницата на центъра 

Платформа за 
разработка и 
поддържане на 

интернет страницата 
на центъра 

Закупува се чрез 
фирма от интернет 
страници на фирми 

разработчици 

link Проформа 300 Модус 2 ООД Предложение за 
поемане на финансов 
разход. 

 

           

 
 Характеристиката на приоритетно софтуерното обезпечаване за 2019 г. по различните групи софтуер при наличие на бюджетно или друго финансиране с 
характеристики на статуса по всяка позиция са показани в следващата таблица. 

 
Позиция 1. Специализиран научно-изследователски софтуер. 

№ Вид на софтуера 
 

Описание на дейността 
за която се използва 

Характеристики на 
софтуера 

Забележка Линк към 
интернет 

Получени 
проформа 

Цена 
(лв.) 

Избран доставчик Статус на процедура 
по плащането 

Получаване на 
продукта 

http://www.ni.com/white-paper/8115/en/#toc1
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.05_Software/Proforma_LabVIEW_2019.pdf
http://www.yottavolt.com/
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.05_Software/Proforma_Host.domeins.2019.pdf
https://www.templatemonster.com/wordpress-themes/54002.html
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.05_Software/Proforma_WPthemes.pdf
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описание на 

софтуера 

фактура,  

фактура 
или оферта 

1 Ansys Статичен и динамичен 
анализ на строителни 
конструкции 

Ansys Academic 
Research 
Mechanical 

Ansys Academic 
Teaching 
Mechanical 
1 изследователски 

лиценз и 5 лиценза 
за обучение 

Първият софтуер се 
качва на базовия 
компютър, а втория на 

5 работни станции от 
научния център 

link Оферта 26000 Флуид Коудс 
ООД 

link 

  

2.1 MATLAB 
Control System 
Toolbox 

 

Предлага алгоритми и 
приложения  за анализ, 
проектиране и 

настройване на линейни 
системи за управление 

MATLAB toolbox Добавя се към 
MATLAB/Simulink 
лиценза на основния 

компютър в научния 
център на НЦСИ. 

link  400    

2.2 MATLAB 
Signal Proceeding 
Toolbox 

 

предоставя функции и 
приложения за 
анализиране, 

предварителна обработка 
и извличане на функции 
от еднообразни и 
нееднородни извадкови 

сигнали 

MATLAB toolbox Добавя се към 
MATLAB/Simulink 
лиценза на основния 

компютър в научния 
център на НЦСИ. 

link  400    

           

Позиция 2. Специализиран експериментален хардуер. 
№ Вид на софтуера 

 
Описание на дейността 

за която се използва 
Характеристики на 

софтуера 
Забележка Линк към 

интернет 
описание на 

софтуера 

Получени 
проформа 
фактура,  
фактура 

или оферта 

Цена 
(лв.) 

Избран доставчик Статус на процедура 
по плащането 

Получаване на 
продукта 

3.1 MATLAB 

Image Acquisition 
Toolbox 
 

осигурява функции и 

блокове, които ви 
позволяват да свържете 
индустриални и научни 

камери към MATLAB и 
Simulink 

MATLAB toolbox Добавя се към 

MATLAB/Simulink 
лиценза на основния 
компютър в научния 

център на НЦСИ. 

link  400    

3.2 MATLAB 
Image Processing 
Toolbox 

 

предоставя пълен набор 
алгоритми и работни 
приложения за обработка 

на изображения, анализ, 
визуализация и 
разработване на 
алгоритми 

MATLAB toolbox Добавя се към 
MATLAB/Simulink 
лиценза на основния 

компютър в научния 
център на НЦСИ. 

link  400    

3.3 MATLAB 

Data Acquisition 
Toolbox 
 

осигурява функции за 

свързване на MATLAB 
към хардуер за събиране 
на данни 

MATLAB toolbox Добавя се към 

MATLAB/Simulink 
лиценза на основния 
компютър в научния 

link  400    

https://www.mathworks.com/products.html?s_tid=gn_ps
http://neec.bg/files_neec.bg/03_Budget_2018/03.05_Software/Offer_Ansys_2019.pdf
http://www.fluidcodes.bg/
https://www.mathworks.com/products/control.html
https://www.mathworks.com/products/signal.html
https://www.mathworks.com/products/imaq.html
https://www.mathworks.com/products/image.html
https://www.mathworks.com/products/daq.html


 Page 6 
 

Задание за доставка на софтуер за нуждите на НЦСИ 

център на НЦСИ. 

3.4 MATLAB  
Instrument Control 

Toolbox 
 

позволява свързване на  
MATLAB директно с 

инструменти като 
осцилоскопи, генератори 
на функции, анализатори 

на сигнали, захранващи 
устройства и аналитични 
инструменти 

MATLAB toolbox Добавя се към 
MATLAB/Simulink 

лиценза на основния 
компютър в научния 
център на НЦСИ. 

link  400    

3.5 Simulink 
Simulink Test  

предоставя инструменти 
за създаване, управление 

и изпълнение на 
системни симулационни 
тестове на модели, 
генериран код и 

симулиран или 
физически хардуер 

Simulink toolbox Добавя се към 
MATLAB/Simulink 

лиценза на основния 
компютър в научния 
център на НЦСИ 
 

link  400    

           

Позиция 3. Представителен софтуер. 
4 Хостинг и домейн 

годишна такса 
2020 г. 

Поддържане на интернет 
страница на центъра 

Съдържа хостинга 
и домейните 
neec.bg 

eecc-bg.eu 

Първият е домейна на 
центъра а втория на 
ПП за център за 

компетентност на 
английски, което все 
още е в процедура на 
одобрение. 

  358 Суперхостинг 
ООД 

  

5 Система за видео 

конферетнтна 
връзка 
Cisco Vebex 
Premium 8 

Вътрешна комуникация в 

рамките на материалната 
база на НЦСИ. 
Външна комуникация с 
научни и бизнес 

партньори. 

  link  500    

           

 

Съставили заданието: 

1. доц. д-р инж. Михаела Кутева 

3. проф. д-р инж. Петър Павлов 

3. проф. д-р инж. Васил Кърджиев    

 

Ръководител раб. група НЦСИ:............................. 

   (проф. д-р инж. П. Павлов) 

https://www.mathworks.com/products/instrument.html
https://www.mathworks.com/products/simulink-test.html
https://www.webex.com/wx11/index.html

