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ВЪПРОС 1:  Към документацията за участие са налични, освен образец на ЕЕДОП, неразделна 

част  от документацията са и образци – Приложение 2, приложение 3, приложение 4, 

приложение 5, приложение 6 и приложение 7, както е посочено в Документацията. Моля 

Възложителя да представи образците на документи неразделна част от Документацията за 

участие– Приложение 2, приложение 3, приложение 4, приложение 5, приложение 6 и приложение 

7 в Word формат, тъй като същите са налични само в PDF. 
 

ОТГОВОР: Приложенията са налични само в PDF формат.  

  

ВЪПРОС 2: Тъй като в представяния ЕЕДОП от  Възложителя в:  „Участниците следва да 

попълнят един от форматите на ЕЕДОП на следния линк . „,/където ЕЕДОП е във формат ЕЕДОП 

във формат espd-request_30032018.pdf/ и няма възможност за попълване на изискванията за 

покриване на критериите за подбор, моля Възложителя да потвърди, че ще приеме ЕЕДОП на 

хартиен носител с попълнени изискванията за покриване на критериите за подбор! 

 

ОТГОВОР: Изискването за представяне на ЕЕДОП в електронен вид, публикувана на официалната 

страница на Комисия за регулиране на съобщенията -  

http://www.crc.bg/section.php?id=2454&lang=bg е в съответствие с методическо указание изх. № МУ-

4/02.03.2018 г. на Агенцията по обществени поръчки към Министерство на финансите. В същата 

публикация е посочено, че съгласно указания на Агенция по обществени поръчки при 

попълване на ЕЕДОП при националните процедури е допустимо да се използва ЕЕДОП 

само в WORD формат, който е наличен на портала на обществените поръчки.  

 

ВЪПРОС 3: В Техническото задание в под-секция "8.3.3. Идентификация на потребители, 

<М:31> е посочено: „Трябва да бъде реализирана интеграция с националната схема за 

електронна идентификация съгласно изискванията на Закона за електронната 

идентификация и действащите нормативни правила за оперативна съвместимост. За 

целта подсистемата за автентикация и оторизация на потребителите трябва да 

поддържа интеграция с външен доставчик на идентичност - в случая с Центъра за 

електронна идентификация към ДАЕУ. Реализацията на интеграцията трябва да бъде 

осъществена по стандартни протоколи SAML 2.0 и/или Ореn IDСоnnect.;”в тази връзка: 

Предоставя ли Центърът за електронна идентификация към ДАЕУ 

услугата „външен доставчик на идентичност" в момента и как трябва да бъде 

приложено посоченото изискване към поръчката? 

Къде са публикувани техническите спецификации на услугите, които предоставя 

Центърът за електронна идентификация към ДАЕУ като външен доставчик на 

идентичност? 
 

ОТГОВОР: Изискването на <М:31>  е в съответствие с Техническото задание, приложение 

към чл. 38, ал. 3 на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, 

регистрите и електронните административни услуги. 
Считаме, че по поставените въпроси следва да се изиска становище   от ДАЕУ.   

 

ВЪПРОС 4: В Техническото задание в под-секция 8.3.3. Идентификация на потребители 

<М:34> е посочено: "Подсистемата за автентикация и оторизация, заложена в двата 

приложни модула, компонент А, да бъде интегрирана с хоризонтален модул за е-

автентификация, разработен за нуждите на електронното управление. Чрез този модул, 

използвайки като средство за идентификация КЕП, ПИК на НАП, ще се реализират 

изискванията за електронна идентификация." В тази връзка: 

http://www.crc.bg/section.php?id=2454&lang=bg
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Как трябва да бъде приложено посоченото изискване за идентификация с ПИК на НАП към 

поръчката, при условие, че не са специфициране протоколите за реализация на 

интеграцията и условията за използване на услугата? 

Къде са публикувани техническите спецификации на услугите, които предоставя НАП като 

външен доставчик на идентичност чрез ПИК? 

 

ОТГОВОР: Изискването на <М:34>  е в съответствие с Техническото задание, приложение към чл. 

38, ал. 3 на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и 

електронните административни услуги. 
Считаме, че по поставените въпроси следва да се изиска становище   от НАП. 
 


