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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. 

Гурко“ № 6, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на механизъм за 

измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет“. 

           Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с 

условията и да подготвите своите оферти за участие в процедурата съобразно Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки (ППЗОП). 

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, 

образци, условия и изисквания, представени в документацията, обявлението и решението. 

Офертите се подават в деловодството на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 

№ 6 до датата, посочена в обявлението. 

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане и оценка. 

Комисията ще започне своята работа в деня и часа, посочени в обявлението. 

За информация и въпроси може да се обръщате към:  

Златка Асенова-- Комисия за регулиране на съобщенията, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 

№ 6, тел.: 029492722, e-mail: zasenova@crc.bg  

Стефка Добрева – Комисия за регулиране на съобщенията, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” 

№ 6, тел. 029492939, e-mail: sdobreva@crc.bg 
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ЧАСТ I: УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

1. Възложител  

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, 

възлагана по реда на ЗОП, е КРС. Настоящата процедура е с наименование: „Изграждане на 

механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата достъп до 

интернет“ и е част от проекта на КРС „Изграждане и развитие на информационните системи 

и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на 

качеството на административното обслужване“, който ще бъде финансиран по Оперативна 

програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез 

Европейския социален фонд (ЕСФ)  - процедура BG05SFOP001-1.010, приоритетна ос № 1 

„Административно обслужване и е-управление“.   

2. Правно основание за откриване на процедурата  

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на 

основание чл. 73, ал. 1, чл. 18, ал. 1, т. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП. За 

нерегламентираните в настоящата документация за участие условия по провеждането на 

процедурата се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, както и приложимите национални 

и международни нормативни актове, съобразно  предмета на поръчката. 

 

3. Прогнозна стойност и мотиви за избор на процедура по възлагане на поръчката.  

Oбособени позиции.  

Проектът на КРС „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на 

КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на 

административното обслужване“, който ще бъде финансиран по ОПДУ, ще бъде изпълнен 

посредством възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП и ППЗОП при четири 

самостоятелно обособени позиции: 

Обособена позиция 1 „Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на 

параметрите за качество на услугата за достъп до интернет“; 

Обособена позиция 2 „Развитие на информационна система „Лицензиране и 

регистри“ на КРС в съответствие с принципите на електронното управление“; 

Обособена позиция 3 „Изграждане на инструмент за сравнение на тарифи на 

електронни съобщителни услуги“; 

Обособена позиция 4 „Разработка на механизъм за ограничаване на случаите на 

несъзнателен роуминг, регистрирани на територията на Република България, чрез 

разработване на мобилно приложение за предупреждаване на потребителите и събиране на 

информация от КРС за районите, в които е регистриран несъзнателен роуминг“. 

 Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 728 000,00 лв. без ДДС, като 

за отделните обособени позиции прогнозната стойност е, както следва: 

- Прогнозната стойност за Обособена позиция 1 е в размер на 162 500,00 без ДДС; 
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- Прогнозната стойност за Обособена позиция 2 е в размер на 233 333,00 лв. без ДДС; 

- Прогнозната стойност за Обособена позиция 3 е в размер на 291 667,00 лв. без ДДС; 

- Прогнозната стойност за Обособена позиция 4 е в размер на 40 500,00 лв. без ДДС. 

Прогнозната стойност на Обособена позиция № 1 представлява 22.3% от общата 

стойност на поръчката. Прогнозната стойност на Обособена позиция № 2 представлява 

32.0% от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на Обособена позиция № 3 

представлява 40.1% от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на Обособена 

позиция № 4 представлява 5.6 % от общата стойност на поръчката. 

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“  от ЗОП, когато обществената 

поръчка има прогнозна стойност, по-голяма или равна на 271 000 лева без включен ДДС за 

доставки и услуги, Възложителят прилага предвидената в чл. 18, ал. 1, т. 1 на ЗОП 

процедура. 

Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен 

диалог или някоя от процедурите на договаряне, обществената поръчка се възлага по 

предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура.  Провеждането на този вид 

процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на 

поръчката, респективно, прозрачността при разходването на финансовите средства по 

проекта.  

Съгласно чл. 21, ал. 5 от ЗОП, когато обособена позиция се възлага самостоятелно, се 

спазва редът, приложим за общата стойност на цялата поръчка. 

Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции 

по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на 

съответната позиция не надхвърля 156 464,00 лв. за доставки и услуги и общата стойност на 

обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност 

на поръчката. В тези случаи, независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага 

по реда, приложим към общата стойност на поръчката.  

С оглед изложеното: 

-  на основание чл. 21, ал. 5 от ЗОП, Обособени позиции 1, 2 и 3 се възлагат 

самостоятелно по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП – чрез обявяване на три открити 

процедури; 

- на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Обособена позиция  

4  се възлага по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП - чрез събиране на оферти с обява.  

   

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции: 

Предвиждането на обособени позиции в настоящата обществена поръчка с предмет: 

„Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на 

услугата за достъп до интернет“ би създало рискове за възложителя и неоснователно 

забавяне изпълнението на проекта, финансиран по ОПДУ. Провеждането на обществена 

поръчка чрез открита процедура без обособени позиции няма да доведе до ограничаване на 

конкуренцията и нарушаване на основните принципи на ЗОП. 

4. Обект на поръчката 
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Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга“ по смисъла на чл. 3,  ал. 1, т. 3 от 

ЗОП.  

 Предметът на възлагане е Обособена позиция 1 от обществената поръчка, която се явява 

Дейност 1: „Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за 

качество на услугата достъп до интернет“ от проекта на КРС „Изграждане и развитие на 

информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране 

и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, който ще бъде 

финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) - процедура 

BG05SFOP001-1.010. 

          В изпълнение на предмета на настоящата поръчка следва да се изгради механизъм за 

измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет 

(УДИ), да се реализира публична електронна услуга за извършване на измервания, 

вътрешна електронна административна услуга (ЕАУ) за предоставяне на справки от 

измерванията за качество на услугите и справки за регулаторните нужди на КРС. 

Механизмът включва публичен портал, достъпен чрез поддомейн към портала на КРС, 

платформа за онлайн измерване и база данни за резултатите от измерванията. Механизмът 

ще се използва от КРС за контролни и регулаторни цели, в съответствие с изискванията на 

Регламент (ЕС) 2015/2120 – за наблюдение на качеството на УДИ, предоставяни чрез 

фиксирани и мобилни мрежи, и на прилаганите от доставчиците на УДИ мерки за 

управление на трафика. В изпълнение на регламента КРС включва информацията за 

постигнатото качество на УДИ по отделни параметри в доклад, който публикува ежегодно, 

и я предоставя на Европейската комисия и Органа на европейските регулатори в областта на 

електронните съобщения (BEREC). 

Ще бъде реализирана интеграция на разработената информационна система със средата за 

междурегистров обмен на данни (RegiX) и ще бъдат реализирани функционалности за 

извършване на справки от базата данни чрез разработка на адаптер за RegiX, включително 

възможност за реализиране на вътрешна ЕАУ за нуждите от информация на други 

администрации. 

          Параметрите, които следва да се измерват чрез платформата за онлайн измерван, са 

два вида: за качество на УДИ и за наблюдение на управлението на трафика. 

За да отговарят на изискванията на регламента, резултатите от измерванията трябва да 

отговарят на следните общи изисквания: точност, съпоставимост, надежност, отвореност, 

бъдеща устойчивост. 

Публичната електронна услуга ще трябва да се заявява от Единния портал за достъп до 

електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) 

Етапите на изпълнение на настоящата поръчка са: 

Етап 1 „Анализ на данните и изискванията“   

Етап 2 „Изготвяне на системен проект и прототип“  

Етап 3 „Разработване на софтуерното решение 

Етап 4 “Тестване” 

Етап 5 „Внедряване“ 
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Етап 6 „Изготвяне на експлоатационна документация и ръководства за потребителите“ 

Етап 7 “Обучение”  

Етап 8 „Гаранционна поддръжка“. 

Очакваните резултати от изпълнението на настоящата обществена поръчка са 

следните: 

 

 Разработена методология за извършването на измервания на качеството на УДИ, 

предоставяна чрез фиксирани мобилни мрежи, и концепция и алгоритъм на 

механизма за измерване по всеки един параметър; 

 Разработен и внедрен механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за 

качество на УДИ: 

o Разработен и внедрен публичен портал на КРС, достъпен чрез поддомейн към 

портала на КРС; 

o Разработена и внедрена платформа за онлайн измерване на качеството на УДИ 

за фиксиран и мобилен интернет; 

o Разработена и внедрена база данни, която ще съхранява информация за 

резултатите от извършените измервания; 

 Реализирана интеграция на информационната система с RegiX и реализирани 

функционалности за извършване на справки от базата данни чрез интеграция с RegiX 

и разработка на адаптер, включително и осигуряване на възможност за реализиране 

на вътрешна ЕАУ за нужната информация с резултати от измервания на качеството; 

 Реализирана публична електронна услуга, предоставяна от КРС на крайните 

потребители чрез публичния портал, разработен в рамките на проекта, и достъпна 

чрез ЕПДЕАУ; 

 Изготвени ръководства за крайните потребители, потребителите от КРС и 

администраторите и изготвена експлоатационна документация за информационната 

система. 

 Обучени 10 експерти на КРС (8 потребители и 2 администратори). 

 Гаранционна поддръжка минимум 36 месеца. 

 

5. Срок на изпълнение 

Договорът за изпълнение на обществената поръчка е с осигурено финансиране, при 

условията на  сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между 

Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ и Комисията за 

регулиране на съобщенията и ще влезе в сила от датата на подписването му. 

В своето техническо предложение участниците трябва да изготвят и предоставят 

подробен график, в който следва да се конкретизират сроковете за изпълнение на всеки 

етап, съотнесен към всяка дейност и поддейност от настоящата поръчка, както и да бъде 

отчетена зависимостта между тях. Възможно е към един етап да се изпълняват няколко 

дейности, както и една дейност да се изпълнява в няколко етапа.  

Графикът за изпълнение трябва да бъде съобразен с продължителността на дейността 
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и не може да надвишава 12 (дванадесет) месеца, като в този срок се включва и 

окончателното приемане изпълнението на Етап 7 „Обучение” от Възложителя. Дванадесетте 

месеца започват да текат от датата на влизане в сила на договора за изпълнение на 

поръчката, но не по-късно от  31.12.2021 г. Срокът за гаранционната поддръжка е миниум 

36 (тридесет и шест) месеца.   

В случай че бъде  удължен крайният срок за изпълнение на проект „Изграждане и 

развитие на информационните системи и регистри на Комисията за регулиране на 

съобщенията за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на 

качеството на административното обслужване“, финансиран по Оперативна програма 

„Добро управление“ (ОПДУ) - процедура BG05SFOP001-1.010. (Проекта), срокът за 

изпълнение на поръчката може да бъде удължен.  

 

6. Място на изпълнение 

Мястото на изпълнение на настоящата поръчка е: Република България, гр. София бул. „Ген. 

Йосиф В. Гурко“ № 6. 

7. Финансиране 

Обществената поръчката ще се финансира чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ със средства по ОПДУ съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ , процедура 

BG05SFOP001-1.010., по проект с наименование „Изграждане и развитие на 

информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране 

и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“– Приоритетна ос 

№1 „Административно обслужване и е-управление“, и е част от изпълнението на мярка 74 

от актуализираната Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитите на електронното 

управление в Република България  за периода 2019-2023 г.  

8. Участници 

Участник в процедурата за  възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както 

и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги, съгласно 

законодателството на държавата, в която то е установено.  

Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите 

изисквания или на някое от условията на Възложителя в тази документация. 

Участникът не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената 

поръчка на основание неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в 

обединението имат право да предоставят съответната услуга в държавата членка, в която са 

установени. 

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се 

представя оригинал или заверено копие на документ – учредителен акт, договор, 

споразумение или друг приложим документ за създаване на обединението, от който да са 

видни следните обстоятелства: 

  правата и задълженията на участниците в обединението за конкретната поръчка; 

  разпределението на отговорността между членовете на обединението; 
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  дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

  определянето на партньор или лице, което да представлява обединението за целите 

на обществената поръчка. 

 

    Възложителят, няма изискване обединението участник в процедурата да има определена 

форма, за да участва при възлагането на поръчката, както и не поставя условие за създаване 

на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от 

физически и/или юридически лица. 

9. Оферти 

Не се допуска участник да участва в офертата на друг участник под каквато и да е форма.  

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава  самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на 

обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 

обединение.  

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата.  

Офертите на участниците трябва да са със срок на валидност 6 (шест) месеца, считано от 

датата, определена за краен срок за получаване на офертите. При необходимост, 

Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване 

на договора за обществената поръчка.  

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от 

Възложителя и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 

обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, 

в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.  

 

10. Подизпълнители/трети лица 

 В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, 

посочените критерии за подбор се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела 

от поръчката, които те ще изпълняват и за тях не трябва да са налице основанията за 

отстраняване в настоящата процедура. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една 

или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще използва капацитета на трети 

лица, последните следва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които 

участникът се позовава на техния капацитет и за тях не трябва да са налице основанията за 

отстраняване в настоящата процедура. По отношение на критериите, свързани с 

професионалната компетеност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се 

позовават на капацитета на трети лица, само ако тези лица ще участват в изпълнението на 

частта на поръчката, за която е необходим този капацитет. 

 

11. Цена и начин на плащане 
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Възложителят заплаща сумата по договора, както следва:  

- след изпълнението на Етап 1 – 20% от общата стойност на договора с ДДС; 

- след изпълнението на Етап 3 – 50% от общата стойност на договора с ДДС; 

- след изпълнението на Етап 7 – 30% от общата стойност на договора с ДДС. 

Във фактурата следва да бъде посочено, че разходът се извършва по проект 

„Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС, за подобряване 

на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното 

обслужване”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от 

ЕС чрез ЕСФ. 

 

12. Предоставяне на документацията за участие, публикуване на документи 

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията 

за обществена поръчка на официалната си интернет страница на адрес: www.crc.bg в 

Профила на купувача. 

13. Разяснения по документацията за участие 

Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по условията на обществената 

поръчка в срок до 10 (десет) дни преди изтичане на срока за получаване на оферти. 

Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, като в 

тях не се посочва лицето, направило запитването. 

Разясненията се предоставят чрез Профила на купувача на интернет страницата на 

Възложителя. 

         14. Обмен на информация 

Всички комуникации и действия между Възложителя и участниците, свързани с настоящата 

процедура, се извършват в писмен вид и само на български език. Писма/кореспонденция, 

представени на чужд език, се представят задължително в превод на български език. 

Работният език за изпълнение на поръчката е български. 

Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от 

следните допустими начини: 

а) лично срещу подпис;  

б) по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от 

участника адрес;  

в) чрез куриерска служба с обратна разписка;  

г) по факс; 

д) по електронен път при условията и реда на Закона за електронния документ и 

електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).  

 

II. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ  

 

http://www.crc.bg/
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1. Основания за отстраняване  

 

           Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по-долу, възникнало 

преди или по време на процедурата:  

а) осъден е с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 

192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от 

Наказателния кодекс (НК) или престъпления, аналогични на посочените в друга държава 

членка или трета страна;  

б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 

ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата 

или към общината по седалището на Възложителя и на участника, или аналогични 

задължения,съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, 

доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;  

Забележка: Не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или 

социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за 

последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лева. 

в) налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП
1
; 

г) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва   декларираната липса 

на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;  

д) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

е) установено е с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение 

на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и 

чл. 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и 

трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;  

ж) налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

        Основанията за отстраняване по т. 1, букви а) и ж) се отнасят за лицата, които 

представляват участника и за лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на 

участника, съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или 

документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи 

участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го 

представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, 

или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът или 

юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от 

                                                           
1
 Съгласно чл. 44, ал. 5 от ЗОП: „В случай че с извършването на действия по ал. 3 и/или 4 не може да се 

осигури спазване на принципа за равнопоставеност, кандидатът или участникът, участвал в пазарните 
консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката, се отстранява от процедурата, ако не 
може да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип.“ 
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физическо лице по пълномощие, основанията по т. 1, букви а) и ж) се отнасят и за това 

физическо лице. 

         Забележка: Лицата, които представляват участника и лицата, които са членове на 

управителни и надзорни органи на участника са, както следва: 

-при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

-при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон;  

-при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал.  2 от Търговския закон, а 

при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския 

закон;  

-при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон;  

-при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от Търговския закон; 

-при едноличен търговец - физическото лице - търговец;  

-при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има 

аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран; 

 при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите; 

 при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 30, ал. 3 от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 

 при фондациите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел; 

 в случаите по чл. 40, ал.1, т. 1 – 7 от ППЗОП - и прокуристите, когато има такива; 

 за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират 

кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са 

установени 

            Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или 

юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по-горе 

основания за отстраняване.  

            Информация относно липсата или наличието на горните обстоятелствата се попълва 

в част III „Основания за изключване”  на  ЕЕДОП. 

            Когато документи, свързани с участието в обществената поръчка, се подават от лице, 

което представлява участника по пълномощие, в част II „Информация за икономическия 

оператор”, раздел Б „Информация за представителите на икономическия оператор” на 

ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт. 

 

2. Други основания за отстраняване 

            Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и: 

2.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията; 
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2.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото 

право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 

екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП; 

2.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не 

е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 

2.4. участници, които са свързани лица; 

„Свързани лица“ са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;  

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до 

четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен 

включително. 

„Контрол“ е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с 

друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или 

друго юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във 

връзка с дейността на юридическо лице. 

2.5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за 

представяне, включително за форма, начин,  срок и валидност. 

2.6. участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание  чл. 3, т. 8 

във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице 

условията по чл. 4 от закона. 

2.7. участник, който не е спазил чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

2.8. участник, който е осъждан за: 

а) престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 

260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 

б) нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса 

на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

в) нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила 

от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП). 

2.9. участник, който е нарушил забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП. 
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           Информацията се попълва в част III „Основания за изключване” раздел Г 

“Специфични национални основания” на ЕЕДОП. 

 

3. Мерки за доказване на надеждност от участниците, доказване липса на 

основание за отстраняване (чл. 56, ал. 1 от ЗОП): 

 При наличие на основание за отстраняване от процедурата, съответният участник 

има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност, като може да докаже съответно, че е:  

а) погасил задълженията си, включително начислените лихви и/или глоби, или че те са 

разсрочени, отсрочени или обезпечени;  

б) платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили 

в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;  

в) изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 

кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения; 

г) платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на 

труда. 

          Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:  

-По отношение на обстоятелството по букви а) и б) (чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от  ЗОП) - 

документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, 

че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на 

дължимите задължения или участникът е в процес на изплащане на дължимо обезщетение. 

-По отношение на обстоятелството по буква в) (чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП) - документ от 

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

-По отношение на обстоятелството по буква г) (чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП) - удостоверение от 

органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. 

Възложителят ще прецени предприетите от участника мерки, като вземе предвид тежестта и 

конкретните обстоятелства, свързани с престъплението/нарушението.       Когато приеме, че 

предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, 

Възложителят няма да го отстрани от процедурата. Когато преди подаване на офертата 

участник е предприел мерки за доказване на надеждност (чл. 56 от ЗОП), тези мерки се 

описват в ЕЕДОП в полето, свързано със съответното обстоятелство. 

              Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

посочения/те документ/и, издаден/и от компетентен/тни орган/и, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато в съответната 

държава не се издава/т документ/и за посочените обстоятелства или когато документът/ите 

не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация 

има правно значение, съгласно законодателството на съответната държава. В случай че 

декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено 

пред компетентен орган в съответната държава.  
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4. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин на 

плащането й. 

4.1. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в 

размер на 5% от стойността на договора без ДДС.   

 4.2.Гаранцията се представя преди сключване на договора в една от следните форми по 

избор на Изпълнителя:  

4.2.1.Парична сума, внесена по сметката на КРС в:  

Банка: Българска народна банка 

BIC:     BNBGBGSD   

IBAN: BG16 BNBG 9661 33 00 1226 01 

4.2.2. Безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал, със срок на валидност 30 

(тридесет) дни след изтичане срока на гаранционното обслужване и срок на изпълнение до 5 

(пет) работни дни, считано от датата на първо поискване. Текстът на банковата гаранция 

задължително се съгласува предварително с Възложителя; 

4.2.3.Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

Изпълнителя в полза на Възложителя, със застрахователна сума в размер на 5 % от 

стойността на договора без ДДС, със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане 

срока на гаранционното обслужване и при еднократно заплащане на дължимата 

застрахователна премия. Текстът на застрахователната полица задължително се съгласува 

предварително с Възложителя.  

4.3.В гаранцията изрично се посочва наименованието на участника, стойността на 

гаранцията, срока на валидност, наименованието на поръчката, за която се представя 

гаранцията.  

4.4.Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. 

Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва 

да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че 

размерът  на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация.  

4.5.В случай, че избраният изпълнител  е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на 

сумата по гаранцията или титуляр на застраховката, като трябва да бъде посочено 

наименованието на Изпълнителя.  

4.6.Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава съгласно условията на проекта на 

договора и без Възложителят да дължи лихви за периода, през който средствата законно са 

престояли при него.  

Освобождаването на Гаранцията за изпълнение е, както следва: 

- 80%  (осемдесет на сто) от стойността на гаранцията за изпълнение на договора се 

освобождават до 10 (десет) работни дни след изтичане на 30 дни  от подписването на 

окончателен приемо-предавателен протокол за приемане на изпълнението на дейностите по 

Етап 7 „Обучение”;  
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- 20% (двадесет на сто) от стойността на гаранцията за изпълнение на договора е 

предназначена за обезпечаване на гаранционното обслужване и се освобождава до 10 

(десет) работни дни след изтичането на срока за гаранционна поддръжка. 

 

5 . Условия за сключване на договор 

Условията за сключване на договор за възлагане на обществената поръчка са определени в 

чл. 112 от ЗОП.  

Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка с участника, 

определен за Изпълнител, в съответствие с чл. 109 от ЗОП.  

Преди сключване на договор, избраният Изпълнител следва да представи гаранция за 

изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС и актуални 

документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, 

съобразно чл. 58 от ЗОП, както и удостоверяващи съответствието с поставените критерии за 

подбор. Посочените документи се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако 

има такива. 

Съгласно чл. 70 от ППЗОП, когато определеният за Изпълнител е неперсонифицирано 

обединение на физически и/или юридически лица, преди сключване на договора то следва 

да представи на Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 

регистрация по БУЛСТАТ, или еквивалентни документи съгласно законодателството на 

държавата, в която обединението е установено.  

В случаите по чл. 112, ал. 9, т. 1 от ЗОП, преди сключване на договора определеният 

изпълнител декларира писмено, че представените документи са актуални.  

 

III. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ. 

Възложителят определя критериите, както следва: 

1. Критерий- „Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност“- 

Възложителят не поставя изисквания.  

2. Критерий “Икономическо и финансово състояние“- Възложителят поставя следните  

изисквания(изисквано минимално ниво): Участникът следва да е реализирал за последните 

три приключили финансови години (2017 г., 2018 г. и 2019 г.) минимален общ оборот в 

двукратен размер на прогнозната стойност на поръчката. Участникът трябва да е реализирал 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката на стойност, ,равна на 

прогнозната стойност на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните 3 

приключили финансови години (2017 г., 2018 г. и 2019 г.) в зависимост от датата, на която е 

създаден или е започнал дейността си.  

          Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за 

оборот се прилагат за обединението като цяло. 
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          При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискванията за оборот се 

отнасят и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще 

изпълняват. 

Съгласно § 2 т. 66 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗОП "годишен общ 

оборот" е сумата от нетните приходи от продажби по смисъла на Закона за счетоводството.  

Съгласно § 2 т. 67 от ДР на ЗОП, "oборот в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката" е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от 

дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка. За участник – чуждестранно лице, 

оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева.  

              Под оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, се разбира оборот, 

реализиран отизпълнението на електронни услуги и/или дейности по проектиране и/или 

разработване, внедряване на регистър/и или приложен софтуер или клиентски софтуер, 

и/или услуги, включващи анализ и/или проектиране и/или разработване и внедряване, 

системна интеграция  и поддръжка на информационни системи. 

         При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като 

попълва Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние” от 

ЕЕДОП. Участникът, определен за Изпълнител, следва да докаже съответствието си с 

горния критерий с един или няколко от следните документи: 

2.1. удостоверения от банки; 

2.2. копия на годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването 

им се изисква, съгласно законодателството на държавата в която кандидатът или участникът 

е установен; 

2.3. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. 

          Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да посочи 

някой от тези документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние 

с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. 

         Информацията по т. 2.2.  и т. 2.3 обхваща последните три приключили финансови 

години. Информацията може да обхваща и по-кратък период, в зависимост от датата, на 

която участникът е създаден или е започнал дейността си. 

 

3. Критерий „Технически и професионални способности“: Възложителят поставя 

следните изисквания (изисквано минимално ниво):  

          3. 1. Участникът следва да е изпълнил минимум една дейност с предмет  и обем, 

идентични или сходни  с предмета на поръчката за последните три години от датата на 

подаване на офертата.  

                         За целите на тази документация за идентичен предмет ще се счита изпълнението на 

електронна услуга и/или участие в дейност по проектиране и/или разработване и внедряване 

на регистър и/ или приложен софтуер или клиентски софтуер . 

         Под предмет, сходен с предмета на поръчката, Възложителят ще разбира:  услуги, 

включващи анализ и/или проектиране и/или разработване и внедряване на информационни 

системи, извършване на системна интеграция и поддръжка. 



 

 

 

www.eufunds.bg    

„Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите 

по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, 

Договор № BG05SFOP001-1.010-0001-С01/08.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд 

 

18 

         При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като 

попълва Част IV„Критерии за подбор”,, раздел В „Технически и професионални 

способности” от ЕЕДОП. 

       При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП участникът представя списък на 

дейностите/услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, който съдържа 

стойносттите,  датите и получателите. заедно с документи, които доказват извършената 

услуга. 

       За доказване на това изискване участникът, определен за изпълнител, представя списък 

на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, който 

съдържа стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват 

извършената услуга.  

                             3.2. Изисквания към екипа: Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен 

състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както 

следва(Изисквано минимално ниво): 

 

Ръководител проект – 1 брой 

 Изисквания за опит: 

най-малко 3 (три) години опит като ръководител на проект/и в областта на 

информационните технологии, изпълняване на функции/дейности на ръководител на проект 

или ръководител на звено в поне един проект с предмет разработване на модулни 

информационни системи. 

 

Бизнес анализатор - 1 брой 

 Изисквания за опит: 

минимум 3 /три/ години практически опит в описването на бизнес процеси или извършване 

на бизнес анализ, бизнес решения или моделиране на процеси в областта на информационни 

системи и технологии, изпълняване на функции на бизнес анализатор в поне един проект в  

сферата на електронно управление 

 

Старши програмист - 1 брой 

 Изисквания за опит: 

 Минимум 3 години опит в проектирането, разработването, внедряването и 

поддържането на приложен софтуер и/или 

 Да притежава опит като старши програмист на минимум три ИТ дейности, 

свързани с разработване, внедряване и/или поддръжка на уеб-базирани 

информационни системи и приложения за Android и/или iOS 

 

Програмист – 1  брой 

 Изисквания за опит: 
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 Минимум 1 ИТ дейност, свързана с разработване, внедряване и/или поддръжка на 

уеб-базирани информационни системи и приложения за Android и/или iOS 

 

Тест мениджър - 1 брой 

 Изисквания за опит: 

 Минимум 2 години опит в планиране и управление на процеса и дейностите 

по осигуряване на качеството, приложението на тестови софтуери, познаване 

на методологията за тестване и разработване на инструменти и управление на 

инциденти; 

 Опит в осигуряването на качеството в минимум по 1 успешно изпълнена 

дейност, за разработка и внедряване на уеб-базирани информационни 

системи, и за разработка и внедряване на приложения за Android и/или  iOS; 

 

Специалист осигуряване на качеството  (QA) – 1  брой 

 Изисквания за опит: 

 Минимум 1 година опит в изпитанието на софтуер, създаване на потребителски 

случаи, автоматично тестване; 

 Опит в осигуряването на качеството в минимум по 1 успешно изпълнена дейност, за 

разработка и внедряване на уеб-базирани информационни системи, и за разработка 

и внедряване на приложения за Android и/или / iOS; 

 

ИТ специалист за етап „Поддръжка“ – 1  брой 

 Изисквания за опит: 

 Опит в извършване на диагностика и отстраняване на възникнали повреди, 

осигуряване на телефонна поддръжка чрез софтуер за отдалечен достъп – 

минимум 1 година; 

 Опит в поддръжка на информационни системи, в т.ч. приложения за Android 

/и/или  iOS - минимум 1 година 

 

Забележка: Допустимо е един експерт да покрива до две позиции  в ключовия екип на 

Изпълнителя. 

           При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с поставеното 

изискване като попълват ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел В: “Технически и 

професионални способности“., част „Образователна и професионална квалификация” 

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, посочените по-горе изисквания към екипа на 

участника се доказват със Списък на лицата, които ще участват в изпълнението на 

обществената поръчка, подписан от участника, както и доказателства, които доказват 

професионалната им компетентност.  

При подписване на договора, участникът, определен за Изпълнител, представя Списък на 

екипа, включително и ръководител, които ще отговарят за изпълнението на  поръчката, 

както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.  
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Забележки (когато е приложимо): * Когато Участник в процедурата е клон на 

чуждестранно лице, той може да докаже съответствие си с изискванията за икономическо и 

финансово състояние, технически и професионални способности като се позове на 

ресурсите на търговеца. В този случай клонът на чуждестранно лице трябва да представи 

доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

изискванията за  икономическото и финансово състояние, технически и професионални 

способности се доказва от обединението-участник, а не от всяко от лицата, включени в него, 

с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 

необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение 

на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

На основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, при сключването на договора избраният 

Изпълнител следва да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на 

основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените 

критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и за третите лица, 

ако има такива.  

 

IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

1. Подготовка на офертата 

1. Офертата не може да се предлага във варианти; 

2. Отговорността за правилното разбиране на условията от обявлението и указанията за 

участие се носи единствено от участниците;  

3. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от Възложителя условия. С подаването на оферта се счита, че участникът 

се съгласява с всички условия на Възложителя, в. т.ч. с определения от него срок на 

валидност на офертите и с проекта на договор; 

4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания 

и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП;  

5. Офертите и заявленията за участие се изготвят на български език;  

6. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може 

да промени, допълни или да оттегли офертата си;  

7. Всеки участник може да представи само една оферта;  

8. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да 

представя самостоятелна оферта;  

9. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са 

задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно 

съобразени с тези образци; 

10. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно 

упълномощено лице или лица.  
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2. Съдържание на офертата  

Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от участника, или от 

упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 

препоръчана пратка с обратна разписка на адреса, посочен от Възложителя. Върху 

опаковката участникът посочва: 

 наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;  

 наименованието на поръчката  

Съдържание на опаковката – документи и образци: 

1. Опис на представените документи; 

2.Заявление за участие, включващо:  

2.1. ЕЕДОП, представя се за участника в съответствие с изискванията на ЗОП и условията 

на Възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, 

което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще 

бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката; 

2.2.документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо);  

2.3..декларация по образец № 3, съгласно Приложение № 5 от настоящата документация. 

(когато е приложимо); 

2.4. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението 

(когато е приложимо) - заверено от участника копие. 

Документът следва да съдържа следната информация във връзка с конкретната обществена 

поръчка:  

 правата и задълженията на участниците в обединението;  

 разпределението на отговорността между членовете на обединението;  

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

3. Оферта, съдържаща: 

3.1. Техническо предложение, съдържащо:предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническата спецификация (Техническо задание, съгласно Приложение № 1 

от настоящата документация) и останалите изисквания на Възложителя – попълва се 

Образец № 1(Приложение № 3). 

3.2. Ценово предложение, представено в запечатан плик „Предлагани ценови параметри“ - 

попълва се    Образец № 2 (Приложение № 4). 

 

3. Указание за подготовка на ЕЕДОП  

 

          При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В него се 
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предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя, и се посочват 

националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът 

или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

        Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на 

съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези 

лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа горната информация.  

        Подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела 

от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата.  

        Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, които ще 

предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.  

         Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие 

по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП може да се 

подпише само от едно от тези лица, в случай, че подписващият разполага с информация за 

достоверността на декларираните обстотятелства по отношение на останалите задължени 

лица. В този случай лицето представя декларация съгласно Образец № 3 от настоящата 

документация. 

          Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, 

информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се попълва в отделен 

ЕЕДОП, подписан от съответното лице. 

         В ЕЕДОП могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП, 

както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, може 

самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

          Когато кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице, 

ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от 

деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за 

обединението. 

         При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП, 

както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е 

юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства. 

         Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, 

което представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва 

информация относно обхвата на представителната власт на упълномощеното лице. 

          Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и преди 

подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от 

ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. 

          ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид по образец, утвърден с акт на 

Европейската комисия, чрез система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП. 

Системата може да се достъпи чрез портала за обществени поръчки, секция Регистър на 
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обществени поръчки и е-услуги/Електронни услуги на Европейската комисия, както и 

директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd.  

         Участникът следва да представи ЕЕДОП в електронен вид, цифрово подписан и 

приложен на оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в 

който се представя документа, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. 

        Изискванията за предоставяне на ЕЕДОП са съобразени с Методическо указание изх. 

№ МУ-4/02.03.2018 г. на Агенцията по обществени поръчки към Министерство на 

финансите. 

        Участникът следва да попълни един от форматите на ЕЕДОП. 

 

4. Приемане и връщане на оферти  

 

4.1. Офертите се подават в деловодството на КРС, на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. 

Гурко“ № 6. Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.  

Срокът за подаване на офертите е, съгласно Обявлението за обществена поръчка.  

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя.  

4.2. При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва входящ номер, 

дата и час на постъпване. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на 

крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена 

цялост.  

 

ЧАСТ II. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. Комисията за разглеждане и оценка на офертите ще бъде назначена от Възложителя след 

изтичане на срока за приемане на офертите и в съответствие с разпоредбите на чл. 103 от 

ЗОП.  

2. Комисията ще разгледа и оцени офертите на основание чл. 104, ал. 1 от ЗОП, в 

съответствие с предварително обявените условия и критерии за възлагане, като в работата 

ще спази реда, предвиден в чл. 54 от ППЗОП.  

3. Критерият за възлагане на обществената поръчка съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 е 

икономически най-изгодна оферта при оптимално съотношение качество/цена, което се 

оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи 

качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.  

4. Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената за 

всяка оферта „Комплексна оценка”, като сума от оценките по определените в Методиката за 

оценка показатели. 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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3.1 МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ  

Оценяването и класирането на офертите на участниците се основава на икономически 

най-изгодна оферта, въз основа на критерия, посочен в чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП –оптимално 

съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на предложената цена, както и на 

показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка, 

формиращи в своята съвкупност комплексна оценка на офертите съобразно представената 

методика, както следва:  

Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на база 

получена комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой точки, се 

класира на първо място. 

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се 

класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:  

 по-ниска предложена цена  

 по-изгодно техническо предложение,  сравнено в низходящ ред на оценката на 

техническото предложение. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 

първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с горните 

изисквания. 

Показател – П 

(наименование) 

Максимален 

брой точки 

Тежест 

1. Ценово предложение – ЦП 100 40 % 

2. Техническо предложение – ТП 100 60 % 

 

I. Ценово предложение – ЦП 

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в 

комплексната оценка 40 %. 

ЦП = 100 x (Цмин /Ц), където 

Цмин е най-ниската обща предложена цена за „Изграждане на механизъм за измерване и 

наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет“; 

Ц е общата цена предложена за „Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение 

на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет“ от участника, чиято 

оферта се оценява; 

ЦП се закръглява до втория знак след десетичната запетая. 

 

II. Техническо предложение - ТП 

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в 

комплексната оценка 60 %.  
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Комисията оценява участника по всеки от посочените в таблицата по-долу 

подпоказатели в зависимост от Техническото предложение на участника.  

Оценката на комисията за техническото предложение на участника се определя по 

формулата: 

   TП =  Σ Пi , където: 

                    i=1 

Пi – Оценката на комисията по i-тия подпоказател (в точки); 

ТП – Техническа оценка на участника (в точки); 

където 

 П1 - Анализ на добри практики на други европейски регулатори; 

 П2 – Предложени за реализиране допълнителни функционалности; 

 П3 - Идеен прототип; 

  Начинът за оценка е, както следва: 

 Подпоказател Начин за оценка 

П1 Анализ на добри 

практики на други 

европейски 

регулатори 

В техническото предложение е представен 

анализ на реализирани механизми за измерване 

на качеството на УДИ от други европейски 

регулатори. Анализът задължително следва да 

включва следните точки: 

 Описание на основните функционалности на 

механизма; 

 Описание на параметрите, които се измерват 

и на резултата и визуализацията от 

измерванията; 

 Описание на характеристиките на механизма, 

които водят до леснота на употреба от 

страна на потребителите. Терминът „Леснота 

на употреба“ може да се отнася до: 

интуитивен интерфейс на приложението, 

и/или ясно и недвусмислено визуализиране 

на основните функционалности и на 

резултатите от измерванията, и/или наличие 

на допълнителни информативни текстове 

при преминаване с мишката върху даден 

бутон или визуализиран резултат, и/или др.; 

Анализът може да включва и друго съдържание 

по преценка на участника, но горепосочените 

точки са задължителни. 

 

Точки по подпоказател П1: 
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- Предложен анализ на 4 добри практики, 

като за всяка добра практика е налична 

информация по посочените 3 точки – 40 

точки 

- Предложен анализ на 3 добри практики, 

като за всяка добра практика е налична 

информация по посочените 3 точки – 20 

точки 

- Предложен анализ на 2 добри практики 

(една за УДИ във фиксирана мрежа и една 

за УДИ в мобилна мрежа), като за всяка 

добра практика е налична информация по 

посочените 3 точки – 5 точки 

П2 Предложени за 

реализиране 

допълнителни 

функционалности 

Участникът е предложил, при изграждане на 

системата да реализира допълнителни 

функционалности, които не са залегнали като 

функционални и нефункционални изисквания в 

техническата спецификация на Възложителя. 

Изисквания към предложените допълнителни 

функционалности, за да бъдат приети и оценени: 

1. Да са пряко свързани с общите и 

специфичните цели на обществената поръчка, 

съгласно стр. 19 от Техническата спецификация 

(Техническо задание). Участникът следва да даде 

кратко описание как всяка предложена 

функционалност отговаря на това условие; 

2. Да предлагат допълнителни предимства, като 

например:  

 Позволяват измерването на допълнителни 

входни параметри и/или визуализират 

допълнителни резултати, освен посочените 

като задължителни в Техническата 

спецификация, и/или 

 Въвеждат аналитични функции, които могат 

да се отнасят до, но не само: визуализиране 

на еволюцията на даден параметър за 

качество на УДИ във времето, и др., и/или 

 Предлагат допълнителни визуализации,  

 и други.  

Участникът следва да посочи кои според него са 

тези предимства за всяка предложена 
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функционалност; 

3. Към техническото предложение на участника 

да е дадено кратко описание на подхода и 

методологията за реализиране на всяка 

предложена допълнителна функционалност; 

4. Към техническото предложение на участника 

да е дадено кратко описание на резултатите от 

прилагане на всяка предложена допълнителна 

функционалност; 

5. Ако са повече от една – да се различават една 

от друга, но да отговарят на всички горни 

условия. 

 

Точки по подпоказател П2: 

- Предложени са 2 или повече 

допълнителни функционалности, над 

минималните функционални изисквания 

за информационната система  – 30 точки 

- Предложена е 1 допълнителна 

функционалност, над минималните 

функционални изисквания за 

информационната система  – 15 точки 

- Предложените функционалности съвпадат 

с минималните функционални изисквания 

за информационната система– 5 точки 

П3 Идеен прототип В Техническото предложение е приложен на 

хартия или CD (под формата на файлове за 

изображения) идеен прототип, съдържащ 

примерни екрани отговарящи на 

функционалностите, изискани в Техническата 

спецификация. 

 

 Точки по подпоказател П3: 

- Предложен идеен прототип и за трите 

потребителски интерфейса (за мобилните 

устройства, за потребителския интерфейс 

на портала на КРС, за административния 

интерфейс на портала на КРС) – 30 точки 

- Предложен идеен прототип за два от 

трите потребителски интерфейса (за 

мобилните устройства, за потребителския 
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интерфейс на портала на КРС, за 

административния интерфейс на портала 

на КРС) – 15 точки 

- Предложен идеен прототип за един от 

трите потребителски интерфейса (за 

мобилните устройства, за потребителския 

интерфейс на портала на КРС, за 

административния интерфейс на портала 

на КРС) – 5 точки 

Забележка: За целите на настоящата методика, използваното в този раздел определение 

следва да се тълкува: 

  * „Подход“ е съвкупност от начини и средства за пристъпване към определен 

проблем 

  **„Методология“ е съвкупност от методи и/или инструменти за 

практическото извършване на дейност 

  При изчисляването на всички стойности по горепосочените формули, 

резултатите се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. 

  До оценяване на ценовото предложение се допускат само участниците, чиито 

оферти отговарят по всички други показатели, различни от цената. 

 

III. Комплексна оценка на участника (КО)  

Комплексната оценка на участника КО се изчислява по следната формула: 

КО = 0,60 X TП + 0,40 X ЦП 

Максималната стойност на комплексната оценка КО е 100. 

На първо място се класира участникът с най-голяма обща оценка КО. 

Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите на 

общите оценки. 

Полученият резултат се закръгля с точност до втория знак след десетичната запетая при 

прилагане на стандартните аритметични правила за закръгляне.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://crc.bg/files/Приложение%20№%201_ТС_дейност_1.pdf
https://crc.bg/files/Приложение%20№%201_ТС_дейност_1.pdf
https://crc.bg/files/Приложение%20№%201_ТС_дейност_1.pdf
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Приложение № 2 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

Днес ……… 2020 г. в гр. София, на основание чл. 112 от Закона за обществените 

поръчки, се сключи настоящият договор между: 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, със седалище в гр. София 1000, 

ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, с код по БУЛСТАТ: 121747864, представлявана от Иван 

Димитров – председател и Йордан Пеев – началник на отдел „Счетоводна дейност“, 

наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и  

………………………………….…….., със седалище и адрес на управление: 

………………………, представлявано от ............................................ в качеството му на 

…………………………….., наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

като страните се споразумяха за следното: 

І . ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осъществи в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разработване, внедряване и гаранционна поддръжка на 

специализирани софтуерни продукти, а именно: Изграждане на механизъм за измерване и 

наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет, в 

системите/устройствата, посочени от Възложителя, съгласно Техническата спецификация 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Техническо задание - Приложение № 1) и Техническото и Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (приложения № 2 и № 3), неразделна част от договора 

(Софтуерните продукти) срещу задължението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги приеме и да 

заплати договорената цена, съгласно условията, посочени в договора.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави услугите в съответствие с 

Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ), Техническото и Ценовото предложение 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и чрез лицата, посочени в Списък на екипа и на членовете от 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението. 

(3) В предмета на договора се включва изпълнението на следните дейности: 

1. разработка, доставка и внедряване на Софтуерните продукти в системите, 

посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

2. проверка на функционалността на Софтуерните продукти;  

3. обучение на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с разработените и внедрени 

Софтуерни продукти;  

4. прехвърляне на правата на интелектуална собственост върху Софтуерните 

продукти; 
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5. гаранционна поддръжка на Софтуерните продукти, в рамките на  ….(минимум 36 

месеца) срок, считано от датата на приемане на изпълнението с двустранен окончателен 

приемо-предавателен  протокол по чл. 4, ал. 8   от договора. 

(4) В срок до 3 (три) дни от датата на влизане в сила на договора,ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на 

подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 

изпълнението на договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното 

обстоятелство. Всички клаузи в този образец на договор, касаещи отношения с 

подизпълнители, са приложими, само ако участието на подизпълнители е посочено в 

офертата на изпълнителя, като в такъв случай следва да се имат предвид и относимите 

разпоредби на ЗОП).  

      ІІ . СРОК НА ДОГОВОРА. МЯСТО И ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете 

страни. 

(2) Изпълнението под договора е със срок..........  (до 12 (дванадесет) месеца, считано 

от влизането му в сила), но не по-късно от  31.12.2021 г.  

(3) В случай че бъде  удължен крайният срок за изпълнение на проект „Изграждане и 

развитие на информационните системи и регистри на Комисията за регулиране на 

съобщенията за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на 

качеството на административното обслужване“, финансиран по Оперативна програма 

„Добро управление“ (ОПДУ) - процедура BG05SFOP001-1.010. (Проекта), срокът за 

изпълнение на поръчката може да бъде удължен. 

(4) В 14-дневен срок от влизане в сила на настоящия договор се провежда 

встъпителна среща, на която се представят екипите по проекта и се уточнява работата по 

етапите на изпълнение. 

(5) В договора се включват следните етапи: 

Етап 1: „Анализ на данните и изискванията“;   

Етап 2 „Изготвяне на системен проект и прототип на софтуерната разработка“;  

Етап 3 „Разработване на софтуерното решение“;  

Етап 4 „Тестване”;  

Етап 5 „Внедряване“; 

Етап 6 „Изготвяне на експлоатационна документация и ръководства за 

потребителите“;  

Етап 7 „Обучение”. В етапа се включва обучение на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

за работа с разработените и внедрени Софтуерни продукти;  

Етап 8 „Гаранционна поддръжка“  - със срок на изпълнение …….(минимум 36 

месеца), съгласно предложения срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Техническото предложение – 

Приложение № 2 от настоящия договор, считано от датата на приемане на изпълнението с 

подписване на двустранен окончателен приемо-предавателен протокол по чл. 4, ал. 8. В 
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рамките на гаранционната поддръжка се включват поддръжка, диагностика и техническа 

(софтуерна) поддръжка на съществуващата функционалност.  

(6) Сроковете за изпълнение на отделните дейности и етапи, включени в предмета на 

договора, са съгласно представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ План-график за изпълнение на 

проекта, който е приложение към Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – 

Приложение № 2. Графикът следва да е съобразен с продължителността на проекта по 

ОПДУ - с общ срок до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на 

договора, но не по-късно от 31.12.2021 г. Всяка наложила се промяна в план-графика следва 

да бъде съгласувана между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 3. (1) Мястото за изпълнение на договора, доставка и внедряване на софтуерните 

продукти, е Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6. 

(2) Някои от дейностите могат да се извършват в офиса и/или друго място на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или подизпълнителя и/или трети лица, ако това е целесъобразно или се 

налага от спецификата на изпълнение на съответния вид дейност. 

 

ІІІ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разработи Софтуерните продукти, 

предмет на договора, с технически характеристики, съгласно изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в състояние, годно за провеждане 

на проверка на функционалността им, и да ги внедри в системите/устройствата на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока, предвиден в План-графика за съответната дейност. Софтуерните 

продукти ще се считат за изработени в степен, годна за проверка на функционалността им, 

ако отговарят на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя екип от служители, който  участва, разглежда, 

одобрява и приема резултатите от всеки етап, с изключение на Етап 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за имената на членовете на екипа,  които ще  отговарят за 

контрола по изпълнението по настоящия договор и ще бъдат  на разположение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за даване на информация и оказване на съдействие. За контакти и 

оперативен обмен на информация по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лица,  

посочени в чл. 44 от същия. 

(3)  След приключване на дейностите, поддейностите и етапите (с изключение на 

етапи 7 и 8), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с междиннни доклади 

резултатите от изпълнението и съответните документи и материали на български и 

английски език, на хартиен и електронен носител, съгласно Техническата спецификация 

(Приложение № 1). След изпълнението на Етап 7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад с отчет на изпълнението и постигнатите резултати.  

(4) Екипът на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разглежда представените доклади, документи и 

материали и в срок до 5 (пет) работни дни от предаване на резултатите уведомява 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за приемането им без забележки или съставя констативен протокол и ги 

връща за преработване, допълване и/или окомплектоване, ако не отговарят на изискванията, 
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като дава указания и определя срок за отстраняване на констатираните недостатъци и 

пропуски. При върнати документи и материали със забележки от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отразява и в срок не по-късно от 5 (пет) работни 

дни предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нова/редактирана версия на отчетните резултати. 

(5) В случай, че в определения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани 

несъответствията/недостатъците, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани за своя сметка и 

да иска съразмерно намаление на цената или да го погаси от предоставената гаранция. 

(6) При предаване на резултатите, включително и в случаите след отразяване на 

забележки и предаване на нова/редактирана версия на отчетните резултати, се подписват 

приемо-предавателни протоколи от представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от екипа на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към приемо-предавателните протоколи за предаване на извършената 

работа се прилагат представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на хартиен и на електронен носител 

документи и материали, съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

(Приложение № 1). 

(7) В случай, че констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци са съществени и не 

бъдат отстранени до крайния срок или при пълно неизпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора, както и право да 

получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на договора. 

 (8) Окончателното приемане на изпълнението на Етап 7 се извършва с подписване на 

двустранен окончателен приемо-предавателен протокол без забележки. 

  

IV. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 5. Всички документи и материали, ведно с авторските права над тях, се 

прехвърлят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на приемо-

предавателния протокол за окончателно приемане на изпълнението по договора. 

 

V. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 6. (1) За изпълнението на предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава 

да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена (Цената) в размер на ....... (...) лева без ДДС и….. 

(...) лева с ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3, 

неразделна част от настоящия договор.  

(2) Цената по ал. 1 включва изпълнението на всички етапи по договора и се заплаща 

по следния начин: 

 - първо плащане: след приемане на изпълнението на Етап 1„Анализ на данните и 

изискванията“ – 20%  (двадесет на сто) от общата стойност на договора с ДДС; 

- второ (междинно) плащане: след приемане на изпълнението на етап 3 

„Разработване на софтуерното решение“ – 50% (петдесет на сто) от общата стойност на 

договора с ДДС; 

- окончателно плащане (в размер до остатъка от цената): след приемане на 

изпълнението на етап 7 „Обучение” – 30% (тридесет на сто) от общата стойност на договора 

с ДДС. 
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Чл. 7. (1) Всяко плащане  по този договор се извършва въз основа на следните 

документи: 

1. приемо-предавателен протокол за приемане на изпълнението по съответния етап, 

подписан между страните по реда на чл. 4 от договора; 

2. получена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за дължимата част от цената за съответния 

етап, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Във фактурата следва да бъде посочено, че разходът се 

извършва по проект № BG05SFOP001-1.010-0001 „Изграждане и развитие на 

информационните системи и регистри на КРС, за подобряване на дейностите по регулиране 

и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване”, финансиран по 

Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. 

(2) Плащанията на дължимите суми се извършват в срок до 14 (четиринадесет) 

работни дни от получаване на оригинал на фактура и подписан приемо-предавателен 

протокол за приемане изпълнението на съответния етап, в български лева, по следната 

банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

(3) Плащанията по договора се извършват в съответствие с Решение на 

Министерския съвет № 592/21.08.2018 г. за условията и реда за разплащанията на 

разпоредители с бюджет по договори. 

(4 )Цената по чл. 6, ал. 1 е крайна и включва всички разходи  и възнаграждения на 

Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия договор, включително: разходите за 

екипа, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще 

отговарят за изпълнението (и за неговите подизпълнители), разходите за труд, разработване, 

доставка и внедряване на Софтуерните продукти и системите/устройствата на Възложителя, 

обучение на  специалисти, прехвърляне на правата на интелектуална собственост върху 

Софтуерните продукти, включително върху изходните (source) кодове, всички разходи за 

извършване на гаранционна поддръжка в определения срок, както и други разходи, 

необходими или присъщи за изпълнение на предмета на настоящия договор. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) Страните се съгласяват, че цената по чл. 6, ал. 1 се дължи за изработването, 

внедряването и функционалността на Софтуерните продукти, представляващи един 

цялостен продукт, а не за отделните техни елементи или функционалности. Последващи 

промени в конфигурацията, дизайна и функционалностите на Софтуерните продукти, 

непредвидени в Техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или налагащи се по причини, 

които не могат да бъдат вменени във вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или се изпълняват по 

изрично искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подлежат на отделно заплащане, съответно, са предмет 

на отделен договор. 

 (6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени в банковата си  сметка по ал. 2 в срок до три дни, считано от датата на 
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промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита 

се, че плащанията са надлежно извършени. 

 

VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 8. При подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без 

ДДС, а именно .............. (.................словом) („Гаранцията за изпълнение“), която служи за 

обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.  

Чл. 9. (1) В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с този 

договор и приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме 

необходимите действия за привеждане на „Гаранцията за изпълнение“ в съответствие с 

изменените условия на договора, в срок до 3 (три) дни от подписването на допълнително 

споразумение за изменението. 

(2) Действията за привеждане на „Гаранцията за изпълнение“ в съответствие с 

изменените условия на договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

и/или 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 

нова банкова гаранция, и/или 

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 

застраховка. 

Чл. 10. Когато като „Гаранция за изпълнение“ се представя парична сума, сумата се 

внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

Банка: Българска народна банка 

BIC:  BNBGBGSD   

IBAN: BG16 BNBG 9661 33 00 1226 01. 

Чл. 11. (1) Когато като „Гаранция за изпълнение“ се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, 

издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:  

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, във форма, предварително 

съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да съдържа задължение на банката –  гарант да извърши 

плащане в срок до 5 (пет) работни дни от първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго 

основание за задържане на „Гаранцията за изпълнение“  по този договор; 

          2. да бъде със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока на 

гаранционното обслужване като при необходимост срокът на валидност на банковата 

гаранция се удължава или се издава нова. Текстът на банковата гаранция задължително се 

съгласува предварително с Възложителя; 

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на „Гаранцията за 

изпълнение“ във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от 
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страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 12. (1) Когато като „Гаранция за изпълнение“ се представя застраховка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна 

полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като 

трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. Застрахователната сума в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, е със 

срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока на гаранционното обслужване и 

при еднократно заплащане на дължимата застрахователна премия. Текстът на 

застрахователната полица задължително се съгласува предварително с Възложителя (2) 

Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 

застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно 

обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава „Гаранцията за изпълнение“, както 

следва: 

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 7, ал. 2 от настоящия договор;  

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице и изпращане на писмено уведомление до 

застрахователя. 

(2) „Гаранцията за изпълнение“ не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 

процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение 

на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При 

решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на 

гаранциите.  

(3) Освобождаването на сумата по гаранцията се извършва, както следва: 

- 80%  (осемдесет на сто) от стойността на гаранцията за изпълнение на договора се 

освобождава до 10 (десет) работни дни след изтичане на 30 дни  от подписването на 

окончателен приемо-предавателен протокол за приемане на изпънението на дейностите по 

Етап 7 „Обучение”;  

- 20% (двадесет на сто) от стойността на гаранцията за изпълнение на договора е 

предназначена за обезпечаване на гаранционното обслужване и се освобождава до 10 (десет 

) работни дни след изтичането на срока на гаранционна поддръжка. 
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(4) Гаранцията се освобождава при липса на възражения по изпълнението и при 

условие, че сумите по гаранциите не са задържани или не са настъпили условия за 

задържането им. 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от Гаранцията за 

изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по 

договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е 

задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която 

съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.  

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 

размер, в следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора  за период, 

по-дълъг от 30 (тридесет) дни след датата на влизане в сила на договора, и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали договора на това основание;  

2. при пълно неизпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на 

услугите за срок, по-дълъг от 30 (тридесет) дни, в т.ч. когато услугите не отговарят на 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали договора на това основание;  

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 

несъстоятелност. 

Чл. 16. В случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 

„Гаранцията за изпълнение“ изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

да търси обезщетение в по-голям размер. 

Чл. 17. (1) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил частично от „Гаранцията за 

изпълнение“ и договорът продължава да е в сила, , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок 

до 30 (тридесет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за 

изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно 

застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на Гаранцията за 

изпълнение да бъде в съответствие с договора. 

(2) Недостатъци, настъпили в резултат на изменение на дизайна и/или 

конфигурацията на Софтуерните продукти, или на неправилното им използване от 

Възложителя или от негови служители, не се покрива от Гаранцията за изпълнение, 

съответно са за сметка на Възложителя. 

(3) Без оглед на предоставената Гаранция за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

гарантира, че Софтуерните продукти ще представляват завършено, интегрирано решение на 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще осигуряват функционалността и добрата работа на 

системата, в която са интегрирани, съгласно Техническата спецификация. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема отговорност за успешното взаимодействие и интегриране на 

всички продукти и компоненти, доставени в изпълнение на договора. 

 

VІI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
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Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

 1. да приеме изпълнението на услугите за всеки отделен етап, когато отговарят на 

договореното; 

2. да заплати дължимата по договора сума в сроковете и при условията, посочени в 

договора; 

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, 

необходима за изпълнението на услугите, предмет на договора, при спазване на относимите 

изисквания или ограничения съгласно приложимото право; 

4. да пази поверителна конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното 

в договора; 

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този 

договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на 

договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това; 

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно 

условията на договора.  

7. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълния обем от документи, които се намират 

при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са необходими за изпълнение на договора, включително 

предоставяне на достъп до необходими за изпълнението на договора бази с данни; 

8. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ технически изправни устройства и всички 

други материални технически средства, необходими за изработката и внедряването на 

Софтуерните продукти; 

9. да осигурява необходимия достъп и условия на работа при посещение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови служители в офисите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

10. да осигури за срока на договора достъп до устройствата, на които са или ще бъдат 

инсталирани Софтуерните продукти, както и до всички други устройства, с които 

Софтуерните продукти ще се интегрират, за целите на изработка, внедряване и 

последващата техническа поддръжка на Софтуерните продукти с цел осъществяване на 

гаранционна поддръжка; 

11. да осигури необходимите лицензи и/или да придобие необходимите права на 

интелектуална собственост върху софтуера и/или продуктите, които са необходими за 

интегрирането/конфигурирането на Софтуерните продукти и за надлежното изпълнение на 

настоящия договор. 

12. да приеме готовите отчетни материали и документи, ако същите са 

изработени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените вид, срокове и качество. 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. във всеки момент от изпълнението на този договор да извършва проверка относно 

качеството, стадия на изпълнение, техническите спецификации и др. на Софтуерните 

продукти;; 

2. да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно степента на изпълнение на 

настоящия договор; 
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3. да прави предложения за допълнения и изменения с цел оптимизация на 

Софтуерните продукти, без да изменя предмета на договора; 

4. да прави предложения във връзка с организацията на работния график, в случаите, 

в които за извършването на работата по настоящия договор е необходимо участието на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негови служители;  

5. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок, без 

отклонение от договореното и без недостатъци; 

6. да изисква и да получи/получава услугите в уговорения срок, количество и 

качество; 

7. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него отчети/доклади/разработки/материали или 

съответна част от тях; 

8. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от 

отчетите/докладите/разработките/материалите, в съответствие с уговореното в договора; 

9. да поиска преработване и/или допълване на 

отчетите/докладите/разработките/материалите в определен от него срок, като в такъв случай 

преработването и/или допълването се извършва в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е 

изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Когато бъдат установени несъответствия на 

изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може 

да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като в срок до 5 

(пет) работни дни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстранява за своя сметка; 

10. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното в 

случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат 

отстранени в рамките на срока за изпълнение по договора или резултатът от изпълнението 

става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

11. да иска изпълнението на предмета на договора да се осъществява от членовете 

на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочен в Приложение № 2. Замяна на член от екипа е 

допустима само при условията на този договор; 

12. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по всяко време писмена информация, свързана 

с изпълнението на предмета на договора; 

13. да не заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждения по изпълнението на този 

договор, когато не приеме работата на Изпълнителя. 

 

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да извърши дейностите, предмет на договора, съгласно изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 1 и Приложение № 

2 от договора; 

2. да разработи Софтуерните продукти, предмет на договора, със свои сили и 

средства и с технически характеристики и в състояние, годно за провеждане на проверка на 

функционалността им и да ги внедри в системите/устройствата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока, 
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предвиден в План-графика за съответната дейност. Софтуерните продукти ще се считат за 

изработени в степен, годна за проверка на функционалността им, ако отговарят на 

изискванията на Техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  и Техническото предложение 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

3. да изпълни възложената му работа така, че тя да бъде напълно годна и 

функционална за предвиденото в този договор предназначение; 

4. да спазва указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно извършената работа; 

5.да спазва режима на достъп и правилата за вътрешния ред и безопасност на работа 

в помещенията на Възложителя; 

6.  да не разгласява информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или негови клиенти и/или 

други негови съконтрагенти, станала му известна при или по повод изпълнение на 

възложената му с този договор работа;  

7. да третира всяка получена информация като строго конфиденциална, съответно да 

не я разкрива пред трети лица;  

8. при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да върне или унищожи за негова 

сметка всички документи, получени във връзка с извършената работа; 

9. при изпълнение на възложената му с този договор работа, да не нарушава 

авторските и другите сродни права на трети лица и да спазва всички разпоредби на 

действащото българско законодателство във връзка със защита на правата на интелектуална 

собственост на трети лица. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че Софтуерните продукти, така 

както са доставени, не накърняват никакви права на интелектуална собственост, 

притежавани от трети лица. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че притежава всички необходими 

права на интелектуална собственост или за своя сметка ще осигури законосъобразно 

придобиване на всички права и други съгласия, необходими му за изпълнение на предмета 

на договора; 

10. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълна документация на български език на 

електронен и/или хартиен носител за функционалността на Софтуерните продукти, 

включително инструкции за администриране и работа със Софтуерните продукти; 

11. да осигури гаранционна поддръжка при условията на този договор; 

12. да предостави на разположение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички програмни кодове, 

включително и изходния код (source code) на Софтуерните продукти, заедно с документация 

и описание на логическите връзки, заложени в него, на електронен носител; 

13. да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор за период 

от 4 (четири)  години след датата на приключване и отчитане на ОПДУ;  

14. да предостави възможност на Управляващия орган на ОПДУ, националните 

одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, 

Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, 

засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България и 

външните одитори да извършват проверки на място на изпълнението на проекта и да 

извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, 

счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането 
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на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 (три) години след 

приключване на Оперативната програма. 

 15. да осигури екип от експерти в съответствие с Приложение № 2, с 

необходимата квалификация за качествено изпълнение на договора в рамките на срока за 

изпълнение на поръчката; 

16. да не заменя експерт от екипа за изпълнение на предмета на обществената 

поръчка, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

17. да приема и разглежда всички писмени възражения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно 

недостатъците, допуснати при изпълнение на поръчката и да ги отстранява за своя сметка и 

в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок; 

18. да води подробна, точна и редовна отчетна документация за извършените услуги 

и разходи по настоящия договор, в съответствие с изискванията на законодателството, която 

да подлежи на точно идентифициране и проверка; 

19. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при приключване на основните дейности, 

описани в член 1 и при изтичане на гаранционния период, всички документи и данни, като 

спецификации, модели, елементи на модели, планове, бази от данни, софтуер, Source code и 

свързаните с тях документи или материали, получени, събрани или изготвени в изпълнение 

на договора; 

20. да не сключва трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или 

контролни функции с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение в КРС или 

УО на ОПДУ, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й; 

21. да не сключва трудов или друг договор за консултантски услуги с лице, 

работещо по трудово или служебно правоотношение в КРС или УО на ОПДУ, докато заема 

съответната длъжност и една година след напускането й; 

22. да предприеме всички действия за спазване на законовите изисквания при работа 

с документи, които са обект на защита по Закона за защита на класифицираната 

информация;  

23. да възстанови неправомерно получени суми, следствие от допуснати нередности 

по изпълнението на настоящия договор; 

24. да изпълни възложената му работа с грижата на добър стопанин, при спазване на 

изискванията за икономичност, ефикасност и качество, в съответствие с най-добрите 

практики в съответната област, както и с разпоредбите на действащото законодателство и 

по-специално на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 

декември 2013 година, Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета 

от 17 декември 2013 г.; 

25. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок всички документи и отчетни 

материали, предвидени в Техническата спецификация (Приложение № 1) след изпълнение 

на съответната дейност/етап в процеса на изпълнение на договора;  

26. при извършването на услугата задължително да спазва изискванията за 

информация и публичност, предвидени при изпълнението на договори, финансирани или 

съфинансирани с европейски средства и Техническата спецификация (Приложение № 1); 
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27. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 

договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от 

съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

28. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, 

както и да уведоми незабавно УО на ОПДУ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, 

което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт, съгласно разпоредбите на 

чл. 57, параграф 1 и 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и 

на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия 

бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета; 

29. да предприеме всички необходими мерки за недопускане на нередности и 

измами, които имат или биха имали като последица нанасянето на вреда на общия бюджет 

на Европейския съюз и/или националния бюджет, както и да уведоми незабавно 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика 

нередност или измама; 

30. да предприеме всички необходими мерки да не сключва договори със свързани 

лица в рамките на изпълнение на дейностите по договора; 

31. при извършване на тестове от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да предоставя информация/ 

доклад за изпълнените тестови сценарии и техните резултати; 

32. да води подробна счетоводна отчетност, която следва да е достатъчна за 

установяване и проследяване на възстановим и невъзстановим ДДС по проекта; 

33. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, 

както и да уведоми незабавно УО на ОПДУ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, 

което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт; 

34. да представя информация относно изпълнението на Проекта при поискване от 

УО и/или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в определения за целта срок; 

35. да спазва всички приложими разпоредби на националното законодателство и 

правото на ЕС, свързани със защита на личните данни, при обработването на такива данни 

за целите на изпълнението и отчитането на Проекта; 

36. коректно да отразява в счетоводната система разходите по Проекта; 

37. при изпълняване на дейности, свързани с организиране и/или провеждане на 

обучения, в срок от 5 работни дни преди датата на провеждане на събитието да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и УО на ОПДУ чрез ИСУН за темата, мястото, дата и час на провеждане; 

38. да оказва пълно сътрудничество и да предоставя права и достъп на 

представителите на УО на ОПДУ, Сертифициращия орган, Одитния орган, Сметната палата, 

Европейската комисия, Европейската прокуратура, Европейската сметна палата, 

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и други институции, оторизирани за това, 

да извършват проверки, инспекции и одити по Проекта, доколкото тези права и достъп са 

необходими, за да упражняват посочените органи и институции в пълна степен съответната 

си компетентност. По отношение на OLAF тези права включват правото да се извършват 

разследвания, включително проверки и инспекции на място, в съответствие с Регламент 

(ЕС, Евратом) № 883/2013 г.; 
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39. да осигури достъп на представителите на органите по предходната точка (УО на 

ОПДУ, Сертифициращия орган, Одитния орган, Сметната палата, Европейската комисия, 

Европейската прокуратура, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF) и други институции, оторизирани за това, да извършват проверки, 

инспекции и одити по Проекта) до активите и информацията по Проекта и до местата, 

свързани с неговото изпълнение; 

40. да съхранява всички разходооправдателни документи, свързани с изпълнението 

на Проекта, в съответствие с чл. 140 на Регламент (ЕС) № 1303/2013, за период от 4 (четири) 

години, считано от 31 декември на годината, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е подал документите, 

свързани с окончателното отчитане на Проекта; 

41. да създаде и поддържа одитна следа, съгласно минималните изисквания на чл. 25 

от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014, която да позволява извършването на последващ 

контрол, проверка, одит и оценка от всички заинтересовани страни, участващи в процеса на 

управление и контрол на средствата по ОПДУ; 

42. да съхранява под формата на оригинали или заверени копия на оригиналите или 

на общоприети носители на информация, включително електронни версии на оригинални 

документи или документи, съществуващи единствено в електронна версия; 

43. да прилага всички необходими мерки за превенция на нередности по смисъла на 

чл. 2, т. 36 и т. 38 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 в срока за изпълнение на Оперативна 

програма „Добро управление“; 

44. да подаде сигнал до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и УО на ОПДУ за наличието на нередност 

и измама или за съмнение за нередност и измами, когато е установил или има подозрение, 

че са били извършени такива; 

45. да изпълнява всички мерки за информация, комуникация и видимост в 

съответствие с разпоредбите на Приложение XII от Регламент (ЕС) № 1303/2013, Единния 

наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-

2020 и Проекта; 

46. във всеки документ/материал, свързан с изпълнението на Проекта, който се 

изпълнява за обществеността или за участниците в Проекта, да посочва, че Проектът се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд; 

47 .да прехвърли/предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото на собственост върху 

резултатите от Проекта и върху разработените /изработените/закупените при изпълнението 

на Проекта активи. 

Чл. 21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите условия за 

работа на експертите по чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури достатъчен 

административен капацитет, който позволява на експертите да изпълняват техните 

задължения във връзка с изпълнението на предмета на договора. Осигуряването на 

възнагражденията на експертите, които работят във връзка с изпълнението на настоящия 

договор, е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва предоставения към офертата подробен 

План-график, одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с конкретизирани срокове за изпълнение на 

всеки етап, съотнесен към всяка дейност и поддейност от договора, като бъде отчетена 

зависимостта между тях. Възможно е към един етап да се изпълняват няколко дейности, 

както и една дейност да се изпълнява в няколко етапа. 

 (3) В случай че от момента на приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на изготвената в 

рамките на Етап 1 спецификация на необходимия хардуер за реализация на приложението, 

до момента на настъпване на Етап 5 (Внедряване), определеният необходим хардуер за 

реализиране на системата (със съответните технически и експлоатационни характеристики) 

все още не е осигурен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предложи собствен 

или нает хардуер, който да отговаря на идентифицираните изисквания, върху който следва 

да бъде внедрена системата, да бъдат извършени приемателните тестове и системата да бъде 

въведена в продукционен режим. Срокът на ползване на този предоставен от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ хардуер е до осигуряване на необходимия хардуер от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на настоящия договор да 

представи гаранция за изпълнение по настоящия договор. 

Чл. 22. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите данни и съдействие за изпълнение на 

договора; 

2. да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор; 

3. да сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в офертата си ползването на 

подизпълнител; 

(2) В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати копие на договора или на допълнителното 

споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 

66, ал. 2 и  ал.  14 от ЗОП.  

(3) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

които са включени в предмета на договора за подизпълнение.  

(4) При изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и подизпълнителите му са 

длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, включително онези, свързани 

с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 

споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, 

съгласно приложение № 10 на ЗОП.  

Чл. 23. (1) За изпълнение предмета на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

осигурява екип от експерти, посочен в Техническото предложение - Приложение № 2, 

неразделна част от договора. Към договора се прилагат подписани от членовете на екипа за 

изпълнение на поръчката декларации за конфиденциалност. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като 

експерти, без предварително писмено съгласие на Възложителя. 
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(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя инициатива предлага смяна на експерт в следните 

случаи: 

1. при смърт на експерт; 

2. при невъзможност на експерт да изпълнява възложената му работа, поради болест, 

довела до трайна неработоспособност; 

3. при необходимост от замяна на експерт поради причини, които не зависят от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. когато експерт бъде осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от 

общ характер; 

5. при лишаване на експерт от правото да упражнява определена професия или 

дейност, пряко свързана с дейността му в изпълнението на настоящия договор. 

(4) В тридневен срок от настъпване на някое от обстоятелствата по ал. 3, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като прави мотивирано 

предложение за смяна на експерт и прилага доказателства за наличието на съответното 

основание. С уведомлението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага експерт, който да замени 

досегашния експерт, като посочва професионалния му опит, като представя документа/ите 

за експерта, чиято замяна се предлага. Новият експерт трябва да притежава професионален 

опит, еквивалентен на  този, на заменяния експерт. 

(5) В 3-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

може да приеме замяната или мотивирано да откаже предложения експерт. При получен 

отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в 3-дневен срок предлага друг 

експерт с ново уведомление, което съдържа информацията, доказателствата и декларацията 

по ал. 1 . 

(6) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерт, са за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(7) В случай, че даден експерт не е сменен незабавно и е минал период от време, 

преди новият експерт да поеме неговите функции, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да назначи временен експерт – служител, до приемането/идването на 

новия експерт, или да предприеме други мерки, за да компенсира временното отсъствие на 

този експерт. 

 

IX. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА  

 Чл. 24. (1) Срокът за гаранционна поддръжка на Софтуерните продукти е ... 

(минимум 36 (тридесет и шест) месеца) след приемане на изпълнението по Етап 7 с 

окончателен приемо-предавателен протокол по чл. 4, ал. 8. 

(2) В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил 

уведомен в срока по ал. 1, той е длъжен да ги отстрани за своя сметка в най-кратък срок, 

съгласуван между страните. Гаранционният срок не тече от момента на предявяване на 

рекламацията до нейното отстраняване. 

(3) За възникналите в гаранционния срок недостатъци по Софтуерните продукти, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено и/или по електронна поща и/или по факс 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да 

започне работа по отстраняването на недостатъците, в сроковете, посочени в Техническата 

спецификация и съответно доразвити и/или конкретизирани в Техническото предложение. 

Срокът за гаранционна поддръжка на Софтуерните продукти, се удължава със срока, през 

който е траело отстраняването на недостатъците. 

(4) Недостатъци, настъпили в резултат на изменение на дизайна и/или 

конфигурацията на Софтуерните продукти или на неправилното им използване от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от негови служители не се покриват от Гаранцията за изпълнение, 

съответно са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(5) Без оглед на предоставената Гаранция за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

гарантира, че Софтуерните продукти ще представляват завършено, интегрирано решение на 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще осигуряват функционалността и добрата работа на 

системата, в която са интегрирани, съгласно Техническата спецификация. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема отговорност за успешното взаимодействие и интегриране на 

всички продукти и компоненти, доставени в изпълнение на договора. 

 

X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И САНКЦИИ 

Чл. 25. (1) При забавено изпълнение на задължения по настоящия договор от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в нарушение на предвидените в този договор срокове, същият заплаща 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и едно на сто) от сумата по 

договора за всеки просрочен ден, но не повече от 5% (пет на сто) от цената по договора  

(2) При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на задълженията му за плащане по 

договора, същият заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и 

едно на сто) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5% (пет на сто) от 

цената по договора.  

(3) При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна 

дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата 

спецификация и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, 

без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение 

на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за 

изпълнение и да прекрати договора. 

Чл. 26. (1) При системно (три и повече пъти) неизпълнение, включително отказ за 

изпълнение на задълженията за гаранционна поддръжка в уговорения срок , 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2% (две на сто)от 

общата цена на договора.  

(2) При пълно неизпълнение на задълженията за гаранционна поддръжка в 

уговорения срок,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 3% 

(три на сто) от общата цена на договора.  
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(3) При нарушение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на правата на интелектуална 

собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5% (пет 

на сто) от стойността на договора. 

 (4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този договор 

неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това. 

Чл. 27. (1)  Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

по следната банкова сметка ............  

(2) В случай че банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е заверена със сумата на 

неустойката в срок до 10 (десет) дни от искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за плащане на 

неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответната сума от Гаранцията за 

изпълнение. 

Чл. 28. Изплащането на неустойки и усвоената Гаранция за изпълнение при горните 

условия не лишава изправната страна по договора да търси обезщетение за вреди и 

пропуснати ползи над уговорените размери на неустойките. 

Чл. 29. При прекратяване на договора при условията на чл. 30, т. 6 страните не си 

дължат неустойки. 

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 30. Настоящият договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока на договора; 

2. с изпълнението  на всички задължения на страните по договора.  

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 5 (пет) дни 

от настъпване на невъзможносттта и да представи доказателства; 

4. при прекратяване на юридическото лице - страна по договора, без правоприемство, 

по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

5. при условията по чл. 5 ал. 1 т. 3 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛ); 

6. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е 

могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати  – с писмено уведомление от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата; 

7. при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение - непредвидено или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 

договора (непреодолима сила), продължила по-дълго от 30  дни. 

Чл. 31. (1 ) Настоящият договор може да бъде прекратен: 

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

2. със седемдневно писмено предизвестие от изправната страна, при системно 

нарушение (три и повече пъти ) на задълженията на другата страна; 
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3. без предизвестие, в случай че за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по 

ликвидация или несъстоятелност; 

4. със 7-дневно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат 

на обстоятелства, възникнали след сключването на договора, не е в състояние да изпълни 

своите задължения, включително и финансови такива.  

5. едностранно, от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, при пълно 

неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

6. в случаите по чл. 25, ал. 3, изр. второ  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно без предизвестие и с 

уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

. 1. при пълно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обучение на 

персонала на Възложителя; или 

2 . когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в 

документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е 

посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител, е 

извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия 

договор.  

 

ХII. РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 32. (1) Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение 

на съществено задължение на другата страна, при условията и с последиците съгласно чл. 

87 и следващите от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено 

предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за 

изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от 

задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна. 

(2) За целите на този договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на 

съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на услугите в срок, по-дълъг 

от 30 (тридесет) дни, считано от датата на влизане в сила на договора; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на дейностите по договора за повече 

от 30 (тридесет) дни;  

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническото задание на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора само с писмено уведомление до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни 

непременно в уговореното време. 

(4) При разваляне на договора поради виновно неизпълнение на някоя от страните, 

виновната  страна дължи неустойка в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора. 

Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, 

без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на 



 

 

 

www.eufunds.bg    

„Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите 

по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, 

Договор № BG05SFOP001-1.010-0001-С01/08.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд 

 

49 

договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В 

последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, 

подписано от страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване 

на спорове по този договор. 

Чл. 34. Във всички случаи на прекратяване на договора, освен при прекратяване на 

юридическо лице – страна по договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 

извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 

плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да преустанови предоставянето на услугите, с изключение на такива дейности, 

каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети/разработки/доклади, изготвени от 

него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и 

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на 

Договора. 

Чл. 35. При предсрочно прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 

заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред дейности. 

Когато прекратяването на Договора е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи и посочените 

неустойки по чл. 25 или чл. 26 .  

 

XIII. СПОРОВЕ И ПОДСЪДНОСТ 

Чл. 36. Страните по настоящия договор се споразумяват, че всеки спор, 

противоречие или претенция, произтичащи от или свързани с този договор, както и с 

неговото изпълнение, прекратяване или недействителност, който не може да бъде уреден по 

взаимно споразумение, ще бъде предявен пред компетентния български граждански съд.  

 

XIV. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 37. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на 

задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. 

Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е 

информирала другата страна за възникването на непреодолима сила. 

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 

уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност 

или умишлени действия или бездействия са довели да неизпълнението. 

 

XV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
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Чл. 38. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка 

информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора. 

Чл. 39. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора 

или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, 

освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се 

осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора. 

Чл. 40. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на 

предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги 

предоставя на трети лица, освен при условия и ред, предвидени в действащото 

законодателство. 

 

ХVI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ   

(Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, 

когато Изпълнителят е предвидил използването на подизпълнители) 

 

Чл. 41. (1) За извършване на дейностите по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право 

да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е 

избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не 

може да бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да извършва замяна на посочените подизпълнители за 

изпълнение на договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП 

случаи. 

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на 

настоящия договор е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не е включен по време на изпълнение на договора по предвидения в ЗОП 

ред или изпълнението на дейностите по договора е от лице, което не е подизпълнител, 

обявено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на договора и е 

основание за едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за 

усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение. 

Чл. 42. При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

1. приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите; 

2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 

неизпълнение на договора; 

3. при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще 

може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 

подизпълнителите. 
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Чл. 43. (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може 

да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя. 

(2) Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го 

предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му. 

(3) Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали 

оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по предходната алинея, когато 

искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

 

ХVII. УВЕДОМЛЕНИЯ 

Чл. 44. (1) Всички уведомления между страните във връзка с този договор се 

извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по 

куриер, по факс, електронна поща. 

(2) Във връзка със задълженията на страните по този договор, лица за контакт и 

оперативен обмен на информация по настоящия договор, са:  

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

1.  ............................................................................................................. 

2.  ………………………………………………………………………. 

 

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1.  ............................................................................................................. 

2.  ………………………………………………………………………. 

 

 ХVIIІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Чл. 45. (1) По отношение на обработваните във връзка с изпълнението на настоящия 

договор лични данни, страните декларират, че всяка от тях е предприела необходимите 

технически и организационни мерки за осигуряване на защитата на тези данни в рамките на 

извършваните от нея операции по обработване на данните, с оглед спазване на изискванията 

на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 

относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и 

относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО 

(Регламент (ЕС) 2016/679) и на Закона за защита на личните данни.  

(2) Всички задължения за защита на личните данни остават в сила докато бъдат 

изпълнени и имат действие и след приключване на настоящия договор. Страните се 

съгласяват при необходимост да съдействат при искане за упражняване на правата на 

субектите на лични данни по Регламент ЕС 2016/679. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че в случай че се наложи да обработи лични данни 

във връзка с изпълнението на договора, извън необходимостта от свързване с определени от 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ служители за контакт във връзка с изпълнението на договора, ще 

обработва тези данни след консултация с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и с оглед неговите указания. 

(4) Страните се съгласяват при необходимост да си съдействат при нарушаване на 

сигурността на личните данни, обработвани в хода на изпълнението на договора, с цел 

отстраняване на проблеми и изпълнение на изискванията по Регламент (ЕС) 2016/679 и на 

Закона за защита на личните данни в максимално кратки срокове. 

(5) Страните се съгласяват при необходимост да си съдействат при искане за 

упражняване на правата на субектите на лични данни по Регламент (ЕС) 2016/679. 

(6) Всички задължения за защита на личните данни остават в сила докато бъдат 

изпълнени и имат действие и след прекратяване на настоящия договор, независимо от 

причината, както и по отношение на съответните частни или универсални правоприемници 

на страните. 

 

ХIX. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 46. В случай, че някоя от клаузите на този договор бъде отменена или обявена за 

невалидна, това не води до отменяне на основните задължения на страните по договора. 

Чл. 47. Всички съобщения по този договор, направени от едната до другата страна се 

считат за връчени, ако са на адреса, посочен в него. Те се считат за връчени и в случай, че 

има промяна в седалището и адреса на управление на някоя от страните, ако тя не е 

уведомила в писмен вид другата страна за промяната. 

 

ХX. АВТОРСКИ ПРАВА 

Чл. 48.   (1) Страните се споразумяват изрично и потвърждават, че авторските и 

всички сродни права и собствеността върху изработените Софтуерни продукти, техният 

изходен програмен код, дизайнът на интерфейсите и базите данни, чиято разработка е 

предмет на договора и всички съпътстващи изработката им проучвания, разработки, скици, 

чертежи, планове, модели, документи, софтуер, дизайни, описания, документи, данни, 

файлове, матрици или каквито и да било средства и носители и свързаната с тях 

документация и други продукти, възникват директно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в пълния им 

обем, съгласно действащото законодателство, а в случай че това не е възможно, ще се 

считат за прехвърлени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пълния им обем, без никакви ограничения в 

използването, изменението и разпространението им и без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да дължи 

каквито и да било допълнителни плащания и суми, освен договорената цена по чл. 6, ал. 1. 

Софтуерните продукти трябва да отговарят на критериите за софтуер с отворен код. За 

разработка трябва да се използват хранилището и системата за контрол на версиите, 

поддържани от Държавна агенция "Електронно управление".  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че Техническата спецификация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и цялата информация, предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение 

на задълженията му по настоящия Договор, са изключителна собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и същият притежава авторските права върху тях, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

единствено адаптира концепцията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във вид и по начин, позволяващи 
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използването й за посочените по-горе цели, като всички адаптации, направени в изпълнение 

на този договор, както и авторските права върху тях, остават изключителна собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и могат да бъдат използвани по негово собствено усмотрение свободно в 

други проекти, развивани, или осъществявани от него.  

(3) Настоящият Договор се счита и следва да бъде тълкуван като договор за 

създаване на обект на авторско право (произведение) по поръчка, съгласно чл. 42, ал. 1 от 

Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), като страните изрично се 

съгласяват и споразумяват, че: 

1. авторските права върху Софтуерните продукти и части от тях, включително 

имуществените права съгласно раздел II от ЗАПСП и прехвърлимите неимуществени права, 

съгласно чл. 15 от ЗАПСП, ще възникнат и принадлежат изцяло и безусловно на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ декларира и гарантира, че те няма да бъдат 

обременени с каквито и да било тежести, залози, искове, претенции на трети лица, възбрани 

и други тежести или права на трети лица;  

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изключителни права по 

смисъла на чл. 36, ал. 2 от ЗАПСП за използване на Софтуерните продукти и техни 

елементи, и обектите, изброени в алинея 1  или части от тях, в случай че авторските права 

върху тях не могат да възникнат директно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4) Страните потвърждават, че договорената цена по чл. 6, ал. 1 включва 

предоставянето на правата съгласно този член и че така определената цена е достатъчна, 

справедлива и определена по взаимно съгласие на страните. 

(5) За избягване на съмнение, страните потвърждават и се съгласяват, че правата на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ върху Софтуерните продукти и обектите, изброени в ал. 1 включително и 

изключителното право на ползване по ал. 2 обхващат всички видове използване, както е 

предвидено в ЗАПСП, без никакви ограничения по отношение на срокове и територия, 

включително но не само: право на ползване, промяна, изменение, възпроизвеждане, 

публикуване, разпространение, продажба, адаптиране, прехвърляне, представяне, 

маркетинг, разпореждане по какъвто и да било начин и с каквито и да било средства в най-

широк възможен смисъл и по най-широк възможен начин за целия срок на действие и 

закрила на авторското право, за всички държави, където това право може да бъде признато. 

Това право на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е без ограничение по отношение на броя на 

възпроизвеждането, разпространението или представянето и е валидно за всички държави, 

езици и начин на опериране.  

(6) Изпълнителят потвърждава и се съгласява, че цялата търговска репутация и 

ползи, произтичащи от Софтуерните продукти, ще възникват и принадлежат на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма да има каквито и да било права и/или претенции 

в това отношение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ също потвърждава и се съгласява, че не притежава, 

няма и не може да предявява претенции по отношение на каквито и да било права на 

интелектуална собственост върху Софтуерните продукти. 

(7 ) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма право да прехвърля на трети лица каквито и да било права, 

свързани със Софтуерните продукти, включително, но не само правото на ползване и/или на 
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промяна, както и няма право да използва и/или прехвърля, разкрива или предоставя по 

какъвто и да било начин на трети лица концепцията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съдържаща се в 

Техническата спецификация и останалите договорни документи.  

 За неуредените в този договор въпроси се прилагат Търговския закон, Закона за 

задълженията и договорите или другите приложими разпоредби на действащото в 

Република България законодателство. 

Този договор се сключи в два еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Приложения към този договор, представляващи неразделна част от него са: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация (Техническо задание)на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

Приложение № 4- Предварителни условия за допустимост на проекти  за е -

управление 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

……………………….                                ……………………… 
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Образец № 1 – Приложение № 3 

 

ОФЕРТА 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

„Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата 

за достъп до интернет“ 

Настоящото предложение е подадено от: 

………………………………………………………………………………………….. 

/наименование на участника/ 

представлявано от: 

. ………………………………………………………………………………………… 

/трите имена / 

в качеството му на: 

…………………………………………………………...……………… 

/длъжност/ 

адрес по регистрация : 

…………………………………………………………………………………………… 

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 

адрес за кореспонденция: 

…………………………………………………………………………………………… 

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 

телефон/ факс: ……………………………. 

е-mail : …………………………………….. 

 

1. Предлагаме да извършим „Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на 

параметрите за качество на услугата за достъп до интернет“, съгласно Tехническатата 

спецификация (Техническо задание, Приложение № 1 от документацията) и останалите 

изисквания на Възложителя.  

2. Общият срок за изпълнение на поръчката е  …….… (до 12 (дванадесет) месеца, считано от 

датата на влизане в сила на договора за възлагане изпълнението на поръчката, но не по-късно от  

31.12.2021 г. Срокът за гаранционна поддръжка на софтуерните продукти е…..(минимум 36 

(тридесет и шест месеца).  

3. Цената за изпълнение на поръчката е дадена в отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ и включва всички разходи за изпълнение на поръчката без и с включен ДДС. 

В цената се включва и гаранционната поддръжка. 

4. Предлагаме следното Техническо предложение  на за изпълнение на отделните етапи по 

договора: 
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....................................................................................................................... 

Всеки участник следва да разпише подробно начина на изпълнение на поръчката, който 

трябва да съдържа всички етапи, дейности и поддейности, посочени в в  спецификация, 

включително:  

- Подробен график за изпълнение на поръчката (план), в който следва да се 

конкретизират сроковете за изпълнение на всяка дейност/поддейност/етап от 

настоящата поръчка. 

- Предлагаме следните допълнителни функционалности: …………………………………(  

(кратко описание на предимствата на всяка предложена допълнителна функционалност 

,на подхода, методологията за реализиране, резултатите от прилагане на всяка 

предложена допълнителна функционалност и ако са повече от една- да се различават една 

от друга) 

- Предлагаме следният идеен прототип………………………………………………………… 

* Идеен прототип за дизайн на минимум един потребителски интерфейс на механизма за 

измерване (за мобилните устройства, за потребителския интерфейс на портала на КРС, за 

административния интерфейс на портала на КРС), съдържащ примерни екрани 

отговарящи на функционалностите, описани в техническата спецификация, и  приложен 

на хартия или CD (под формата на файлове за изображения) в Техническото предложение 

от офертата на Изпълнителя за един от трите потребителски интерфейса; 

- Анализ на добри практики на други европейски регулатори: ……………………………… 

* анализ на реализирани механизми (добри практики) – най-малко два (един за УДИ във 

фиксирана мрежа и един за УДИ в мобилна мрежа), за измерване на качеството на УДИ 

от други европейски регулатори, включващ: 

o Описание на основните функционалности на механизма; 

o Описание на параметрите, които се измерват и на резултата и визуализацията от 

измерванията; 

o Описание на характеристиките на механизма, които водят до леснота на употреба 

от страна на потребителите. Терминът „Леснота на употреба“ може да се отнася 

до: интуитивен интерфейс на приложението, и/или ясно и недвусмислено 

визуализиране на основните функционалности и на резултатите от измерванията, 

и/или наличие на допълнителни информативни текстове при преминаване с 

мишката върху даден бутон или визуализиран резултат, и/или др. 

- Към техническото си предложение участникът следва да представи и всички 

приложения, изискани в Техническата спецификация (подходи, методологии и др. ) 

5. Декларираме, че разполагаме и към датата на сключване на договора ще предоставим 

валиден сертификат за система за управление на сигурността на информацията, 

съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 27001:2017 или еквивалент, с обхват: разработване, 

внедряване и поддръжка на софтуерни продукти и информационни системи, като посочваме 
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следният линк, на който Възложителят може да извърши проверка за валидността на 

сертификата.............................................................   

  

6. Предлагаме следните гаранционни условия: 

(Следва да бъде подробно разработена и представена процедура за гаранционно обслужване, 

съгласно Техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, вкл. минимален обхват на 

поддръжката, единна точка за достъп за приемане на телефонни и e-mail съобщения,  време за 

реакция и др.).  

 

Дата: ……………… 2020 г.                                    ПРЕДСТАВИТЕЛ: ………………….. 

(подпис, печат) 
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Образец № 2 - Приложение № 4 

 

 

ОФЕРТА 

ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата 

за достъп до интернет“  

 

 

Настоящото предложение е подадено от: 

………………………………………………………………………………………….. 

/наименование на участника/ 

представлявано от: 

…………………………………………………………………………………………… 

/трите имена / 

в качеството му на: ……………………………………………………...……………… 

/длъжност/ 

адрес по регистрация : 

…………………………………………………………………………………………… 

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 

адрес за кореспонденция: 

…………………………………………………………………………………………… 

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 

телефон/ факс: ……………………………. 

e-mail : …………………………………….. 

 

 

Цената ни за изпълнение на поръчката с предмет: „Изграждане на механизъм за измерване и 

наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет“ е,  както следва: 

 …………………………. (…………) лв. без ДДС 

 …………………………. (…………) лв. с ДДС 

 

Цената е окончателна и включва всички разходи за изпълнение на етапите по поръчката, в 

т.ч. за разходи за екипа, участващ в изпълнениетои/или на членовете на ръководния състав, 

които ще отговарят за изпълнението (и за неговите подизпълнители), разходите за труд, 

разработване, доставка и внедряване на Софтуерните продукти и системите/устройствата на 

Възложителя, обучение на  специалисти, прехвърляне на правата на интелектуална собственост 

върху Софтуерните продукти, включително върху изходните (source) кодове, всички разходи за 

извършване на гаранционна поддръжка в определения срок, както и други разходи, необходими 
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или присъщи за изпълнение на предмета на настоящия договор.   

Цената се дължи за изработването, внедряването и функционалността на Софтуерните продукти, 

представляващи един цялостен продукт. 

 

 

Дата: ……………… 2020 г.                          ПРЕДСТАВИТЕЛ: …………….…………….. 

(подпис, печат) 
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Приложение № 5 

 

                                                                ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 41, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки  

 

Долуподписаният/-ата …
2
,  

в качеството си на …
3
 

Във връзка с участието на представляваното от мен дружество в обявената от Комисията за 

регулиране на съобщенията обществена поръчка с предмет: „Изграждане на механизъм за 

измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет“, 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е: 

 

Разполагам с информация за достоверността на декларираните в подписания от мен ЕЕДОП 

обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл. 55, ал.1, т.5 от ЗОП, отнасящи се за лицата:  

…
4
 

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от НК. 

 

ДАТА:       ДЕКЛАРАТОР:
5
 

 

 

 

                                                           
2
Посочват се трите имена на декларатора. 

3
 Посочва се качество на декларатора по смисъла на чл. 54 ал. 2 и ал. 3  от ЗОП  и  наименование на 

икономическия оператор, когото представлява. 
4
 Посочват се имена и качество на всяко от съответните задължени лица по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, за 

които е декларирана информация в ЕЕДОП. 
5
 Полага се подпис на декларатора. 
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Приложение № 6 

                                                                                                                    

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТИ                 

ЗА Е-УПРАВЛЕНИЕ 

__________________________________________________________________________ 

С оглед постигане на висока устойчивост, прозрачност и оперативна съвместимост, 

различните типове дейности по проектите, които ще бъдат изпълнявани, трябва да 

отговарят на определени предварителни функционални и технологични изисквания. 

1. РАЗРАБОТКА НА НОВИ И/ИЛИ НАДГРАЖДАНЕ  ФУНКЦИОНАЛНОСТТА 

НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ИЛИ РЕГИСТРИ 

1.1. ОТВОРЕНИ ДАННИ 

 Да бъде предвидена разработка и внедряване на онлайн интерфейс за свободен 

публичен автоматизиран достъп до документите, информацията и данните 

(наричани заедно „Данните”), създадени в резултат от дейността на  публичните 

институции, в машинно-четим, отворен формат, съгласно всички изисквания на 

Директивата 2013/37/ЕС за повторна употреба на информацията в обществения 

сектор и актовете по нейното транспониране. 

 Да бъде предвидена разработката и внедряване на отворени интерфейси и 

практически механизми, които да улеснят търсенето и достъпа до данни, които 

са на разположение за повторна употреба, като например списъци с основни 

документи и съответните метаданни, достъпни онлайн и в машинно-четим 

формат, както и интеграция с портала за отворени данни 

http://opendata.government.bg, който съдържа връзки и метаданни за списъците с 

материали.  

 Да поддържат актуално публично описание на отворените интерфейси и 

отворените формати за данни, заедно с историята на промените в тях. 

 Да бъде предвидено обслужване на процесите по предоставяне на данни в 

отворен, машинно-четим формат заедно със съответните метаданни. Форматите 

и метаданните следва да съответстват на официални отворени стандарти. 

http://opendata.government.bg/


 

 

 

www.eufunds.bg    

„Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите 

по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, 

Договор № BG05SFOP001-1.010-0001-С01/08.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд 

 

62 

1.2. ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУ СИСТЕМИТЕ НА АДМИНИСТРАЦИИТЕ И 

ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ 

 Да бъде предвидена разработка и внедряване на служебен онлайн интерфейс за 

машинен обмен на данни и предоставяне на вътрешно-административни 

електронни услуги към информационни системи и регистри на други публични 

институции и доставчици на обществени услуги, съгласно действащите 

изисквания за оперативна съвместимост. 

 Да бъде предвидена разработка и внедряване на служебен онлайн интерфейс за 

машинно поискване и предаване на история на изпълнените транзакции по 

машинен обмен на данни, предоставените електронни услуги и начислени такси, 

към информационни системи на други публични институции и доставчици на 

обществени услуги, с оглед предоставяне на КАО, съгласно действащите 

изисквания за оперативна съвместимост. 

 Да бъде предвидена разработка и внедряване на служебен онлайн интерфейс за 

автоматизирано изпращане на транзакционна история към системата за 

електронна идентификация, съгласно действащите изисквания за оперативна 

съвместимост. 

 Да бъде предвидена разработка и внедряване на служебен онлайн интерфейс за 

автоматизирано изпращане на ценни електронни документи към 

централизираната система за е-Архивиране, ако е приложимо и съответната 

система или регистър оперират с такива документи, съгласно действащите 

изисквания за оперативна съвместимост. 

1.3. СИСТЕМНА АРХИТЕКТУРА 

 Да бъдат предвидени технологични и архитектурни изисквания за осигуряване 

на работоспособност и отказоустойчивост на системата, както и 

недискриминационно инсталиране и опериране в продуктивен режим, върху 

виртуална инфраструктура, съответно върху държавния Хибриден Частен Облак; 

 Да бъде предвидено използването на държавния Хибриден Частен Облак като 

среда за функциониране на информационната система.  

 Да бъде предвиден достъп и използването на мрежата на държавната 

администрация като комуникационна среда; 

1.4. АВТОРСКИ ПРАВА И ОТВОРЕН КОД 

 Всички права върху продуктите предмет на разработката и изходният код трябва 

да бъдат прехвърлени от Изпълнителя на Възложителя по проекта. 

 Изходният код (Source Code) разработван по проекта, трябва да бъде публично 

достъпен онлайн като Софтуер с отворен код от първия ден на разработка, чрез 

използване на система за контрол на версиите. 

 Да се изследва възможността резултатният продукт да се изгради частично 

(библиотеки, пакети, модули) или изцяло на базата на съществуващи софтуерни 
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решения, които са Софтуер с отворен код. Когато е финансово оправдано,  да се 

предпочита този подход, пред изграждане на собствено софтуерно решение в 

цялост, от нулата.  

 Да бъде предвидено използването на Система за контрол на версиите и цялата 

информация за главното копие на хранилището, прието за оригинален и 

централен източник на съдържанието, да бъде достъпна публично, онлайн, в 

реално време. 

 

1.5. ЕЛЕКТРОНИЗИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА 

ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА 

Ако функционалният обхват на проекта включва разработка и внедряване на публични 

електронни услуги, трябва да бъдат изпълнени следните допълнителни изисквания: 

 Да бъдат предвидени изисквания за съвместимост с одобрени референтни 

модели или заданието да включва изготвянето на оптимизирани референтни 

модели за предоставяне на услугите и нормативните изисквания за Комплексно 

административно обслужване. При наличие на разработени модели за 

предоставяне на услуги по „Епизоди от живота“ и „Събития от бизнеса“ да бъде 

предвидено отчитане на нуждите от модификации в референтните модели, за да 

се постигне подобряване на времето и намаляване на административната тежест 

при комплексно обслужване, спрямо предоставянето на отделните услуги 

поединично. 

 Да бъде предвидена фаза на проучване, по време на която да се дефинират 

потребителските нужди, да се проведат предварителни тестове с потребители и 

да се изработи план, по който да се адресират нуждите. 

 Да бъдат предвидени изисквания за периодични  продуктови тествания по време 

на разработката с извадка (фокус-група) от бъдещите потребители на 

електронната услуга (администрация и граждани), чрез които да се установи 

използваемостта на услугата и да бъдат отстранени затруднения и 

несъответствия със заданието. 

 Предвидените за разработка и внедряване услуги трябва да бъдат регистрирани 

предварително в СУНАУ (или аналогичен регистър на ДА) и заданието по 

проекта трябва да предвижда реализацията им като електронни услуги с 

минимално Ниво 3.  

 Да бъдат предвидени конкретни изисквания за осигуряване на ясен, бърз и лесен 

достъп до електронните услуги, включително и да бъде предвидена интеграция с 

внедрената национална система за електронна идентификация eID, съгласно 

действащите правила за оперативна съвместимост. 

 Да бъдат предвидени изисквания за независимост на функционалността на 

потребителския интерфейс от използваните от потребителите интернет браузъри 

и устройства, при условие, че последните са версии в период на поддръжка от 

съответните производители. Конкретно да бъде предвидена възможност за 
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ползване на приложимите услуги през мобилни устройства – таблети и смарт-

телефони, чрез съответни потребителски интерфейси, оптимизирани за мобилни 

устройства. 

 Да бъдат предвидени изисквания за поддръжка на многоезичност за всички 

елементи на потребителския интерфейс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


