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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

        На основание чл. 187 от ЗОП, Комисия за регулиране на съобщенията (КРС), гр. София, ул. 
”ген. Йосиф В. Гурко” № 6, публикува настоящата обява, с която Ви кани да участвате в процедура 
за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Разработване на система за 
информационна сигурност в КРС”. 
 

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и 
да подготвите своите оферти за участие в тази процедура. 

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

условия и изисквания, представени в обявата.  
 
Офертите ще се приемат всеки работен ден в деловодството на Комисия за регулиране на 

съобщенията, гр. София, ул. ”ген. Йосиф В. Гурко” № 6, ет.2, стая № 201 в срок до 17:30 часа на 
02.12.2016 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 05.12.2016 г. от 14:00. часа в сградата на 
КРС, ул. „ген. Йосиф В. Гурко” № 6. 

 
За информация и въпроси се обръщайте към: 
Никола Тодоров –  КРС, гр.София, ул. “ген. Йосиф В. Гурко” № 6, тел.: 949 2715; e-mail:  

ntodorov@crc.bg 
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ОБЯВА 
 
 
 

I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящата поръчка се отнася до избор на изпълнител за сключване на договор за 

„Разработване на система за информационна сигурност в КРС”. 
2. В поръчката за сключване на договор може да участва всеки участник, който отговаря на 

обявените от Възложителя условия.  
            3. Всеки участник в поръчката може да подаде само една оферта. 
  
 
ІІ. ОБЕКТ И ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА 
 

Обект на поръчката е избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: 
„Разработване на система за информационна сигурност в КРС”. 
           Прогнозната стойност на поръчката е 30 000 лева без ДДС. 

            
ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ  СПЕЦИФИКАЦИИ 

Техническите изисквания са посочени в Приложение 3 към настоящата обява. 
 
 

IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. УСЛОВИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ   
 
Офертата задължително трябва да съдържа: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника. 
2. Посочване на ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър.. 
3. Декларация, съдържаща срок на валидност на офертата и срок за изпълнение на 

поръчката. 
4. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника. 
5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за 

обществените поръчки, попълнена по образец, съгласно Приложение 4 от настоящата обява. 
6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, попълнена по 

образец, съгласно Приложение 5 от настоящата обява. 
7. Разрешения за достъп до класифицирана информация с ниво най-малко „Поверително” за 

физическите лица – служители на участника, отговорни за изпълнението на поръчката; 
8. Сертификат за управление на качеството по стандарта ISO 9001/2008 с предмет 

консултантска дейност, издаден от независим акредитиран за целта орган за 
сертификация; 

9. Сертификат за управление на системи за информационна сигурност (СИС) по стандарта 
ISO 27001:2008 с предмет на дейност предоставяне на консултантски услуги по системи за 
управление издаден от независим акредитиран за целта орган за сертификация. 

10. Списък с договори за разработване на системи за информационна сигурност по 
международно признати стандарти, извършени през последните три години, включително 
стойностите, датите и получателите, придружен с референця за изпълнение на съответния 
договор. Списъкът да съдържа минимум 1 договор. 

11. Списък с експерти, които ще отговарят за изпълнение на поръчката. 
12. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с Техническите 
спецификации и изискванията на Възложителя. 
13. Ценово предложение - изготвено съгласно приложение „Предлагани Ценови параметри” 
(Приложение 2). 
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V. ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 
 

1. Предмет на поръчката е разработване на система за информационната сигурност (СИС) в 
КРС в съответствие с изискванията на наложили се международно признати ISO стандарти, 
включващи както система за управлението на качеството, така и система за управление на 
информационната сигурност, значението на които е критично за дейността на администрацията. 

2. С разработването на Системата за информационната сигурност следва да бъде 
стимулирано изграждането на навици и умения за превенция на рисковете във всички нива на 
КРС.  

3. Ефектът от разработването на системата ще се изрази в свеждане до минимум на 
рисковете за сигурността на информацията. 

4. В хода на изпълнението на поръчката следва да бъде изготвен анализ на състоянието на 
действащата система на КРС, да се разработи документация, да се внедри и да се проведат 
вътрешни одити на елементите от БДС ISO/IEC 27001, информационни технологии, методи за 
сигурност, системи за управление на сигурността на информацията – изисквания, които са 
задължителен елемент от внедряването на СИС. 

5. Кандидатът следва да разработи БДС ISO/IEC 27001 (СИС). ISO 27001 е стандарт, който 
поставя изисквания към системите за управление на сигурността на информацията.  

6. Системата за управление на сигурността на информацията е подход за управление на 
чувствителната за КРС информация по начин, който гарантира запазването на нейната сигурност. 
ISO 27001 изисква стриктно спазване на съответните законови, подзаконови и договорни 
задължения по отношение на сигурност на информацията, оптимизирано използване на наличните 
ресурси, както и периодични вътрешни проверки на системата с цел непрекъснато 
усъвършенстване. 

7. Търсеният резултат от настоящата процедура е подготовка за внедряване на 
функционираща система за управление на информационната сигурност. 

 
 
VІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
 
1. Предложението за изпълнение на поръчката трябва съответства на параметрите посочени в 

Приложение 3. 
2. Техническите възможности и квалификация: 
2.1. Участникът следва да притежава най-малко 3 (три) години опит в предоставяне на 

консултантски услуги при разработване на системи за управление по международно признати 
стандарти (ISO и/или EN). За доказвате на изискването, следва да бъдат представени: 

• най-малко 1 (един) договор за разработване на системи за управление по международно 
признати стандарти, извършени през последните три години, включително стойностите, датите и 
получателите; 

• списъкът следва да е придружен с референця за изпълнение на посочения договор. 
2.2. Участникът следва да разполага с екип съставен от експерти, които ще отговарят за 

изпълнение на поръчката, като кандидатът сам определя броя експерти с оглед качественото 
изпълнение на възложената работа. Експертите, като екип трябва да покриват следните 
изисквания: 

2.2.1. най-малко 1 (един) от екипа следва да притежава минимум 3 години опит в подготовката, 
разработването и внедряването на СИС, както и да притежава сертификат за вътрешен одитор на 
СИС;   

Доказва се с представяне на заверено копие от поне 1 (един) сертификат за 
вътрешен/водещ одитор на СИС, и документи (препоръки/референции, и/или служебни бележки, 
и/или удостоверения, и/или аналогични документи) удостоверяващи най – малко 3 (три) години 
опит в подготовката, разработването и внедряването на системи за управление; 

2.2.2. най-малко 1 (един) от екипа да притежава сертификат CISCO Carreer Certifiсations или 
еквивалентен; 

Доказва се с представянето на 1 (един) брой заверено копие от сертификат. 
2.2.3. най-малко 1 (един) от екипа да притежават висше техническо образование със степен 

магистър. 
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Доказва се с представянето на копие от диплома за завършено висше техническо 
образование със степен магистър. 

Възможно е всеки един от екипа да притежава един или повече от посочените 
квалификации/сертификати. 

 
 

VІІ. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 
  
1. Срокът за изпълнение на поръчката е до 90 дни от подписване на договора, а мястото -  

сградите на КРС в градовете София, Варна, Велико Търново, Пловдив, Бургас и Враца. 
 
 

VІІІ. СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 
 
Офертата трябва да бъде адресирана до Комисията за регулиране на съобщенията, гр. 

София, ул. “ген. Йосиф В. Гурко” № 6, и представена от участника лично или от упълномощен от 
него представител-лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с 
обратна разписка, в деловодството на Комисията на ул. “ген. Йосиф В. Гурко”№ 6 до 17:30 ч. на  
02.12.2016 г., включително.  
                Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата трябва да бъдат със 
срок на валидност най–малко 120 календарни дни, който започва да тече от датата на отваряне на 
офертите от Възложителя.  

 
 

 ІХ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА OФЕРТАТА 
 
1. Офертите и всички останали документи към тях трябва да бъдат представени в 

запечатана непрозрачна опаковка. 
2. Ценовото предложение трябва да бъде изготвено съгласно приложение „Предлагани 

Ценови параметри” (Приложение 2). 
3. Върху опаковката  с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация: 
Адрес:  
3.1. Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. "ген. Йосиф В. Гурко" № 6. 
3.2. Наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен 
адрес. 

            3.3. Наименованието на поръчката.  
 
 

Х. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА 
ОФЕРТИТЕ 
 

1. Комисия от длъжностни лица, определени от Възложителя за разглеждане и оценка, 
извършва предварителна проверка за комплектността на подадените предложения и 
съответствието им с обявените изисквания за участие. 

2. Комисията проверява наличието на всички необходими документи, посочени в 
настоящата обява.  

3. Комисията разглежда, оценява и класира предложенията на участниците на база 
критерий за възлагане: „най-ниска цена”. 
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                                                                                                                             Приложение № 1 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

 
„Разработване на система за информационна сигурност в КРС ” 

 
Настоящото предложение е подадено от 
………………………………………………………………………………………… 

/наименование на участника и ЕИК/ 
представлявано от  
. ………………………………………………………………………………………… 

/трите имена в качеството му на /длъжност/ 
. ………………………………………………………………………………………… 
телефон/ факс: ........................................... 
e-mail :…………………………………… 
Адрес на участника : 
………………………………………………………………………………………… 

/код. град. Община. квартал . улица No: бл. ап./ 
 

1. Предлагаме да извършим разработване на система за информационната сигурност в 
КРС, съгласно заданието на Възложителя. 

 2. Срокът за изпълнение на договора е 90 (деветдесет) дни. 
2.1. Срокът за изпълнение на поръчката  за подготовка на документация за СИС е до 90 дни 

(деветдесет) дни от подписване на договора. 
3.  Офертата ни е валидна …………….. календарни дни, считано от датата на отваряне на 

същата от Възложителя (не по-малко от 120 календарни дни). 
4. Мястото на изпълнение на предмета на поръчката са сградите на КРС както следва:  
- гр. София: ул. „ген. Йосиф В. Гурко” № 6, бул. „Шипченски проход” № 69, район Красна 

поляна, местност „Голяма коньовица”, ул. „Сали Яшяр”;  
- сградите на регионалните станции на КРС:  
гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 56, ет. 13;  
гр. Варна, бул. „Македония” №155 (партер) и кв. „Аспарухово” РРТС, м. „Джанавара”;  
гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 2А, ет. 2;  
гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург” № 61, студентско общежитие на ТУ ет. 14, ст. 1405 и 

1406 и ж.к. „Тракия”, бл. 146, вх. „Г” (партер);  
гр. Враца, ул. „Софроний Врачански ” № 6, ет. 2. 
5. Запознахме се с документацията за участие и посочените в нея условия за участие в 

процедурата относно  изготвяне, представяне на офертата и изпълнение на поръчката, които 
заявяваме, че приемаме. 

6. Посочва се дали ще се използват подизпълнители при изпълнението на поръчката, както 
и дела на тяхното участие. 

 
 

Дата: ……………… 2016 г.                              УПРАВИТЕЛ: …………………….. 
                                            (подпис, печат) 
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Приложение № 2 
  

ОФЕРТА  
 

 
ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ 

 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА  ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  С ПРЕДМЕТ: 
 

„Разработване на система за информационна сигурност в КРС ” 
 

НА 
 

…………………………………………………………………….. 
 

(наименование на участника) 
 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на поръчка с горепосочения предмет и след 
като се запознахме с документацията за участие, сме съгласни да разработим ссииссттееммаа  ззаа  
информационната сигурност в КРС, в съответствие с документацията за участие, като за:  

 

Подготовка на документация за СИС предлагаме цена от ……………………. лева без ДДС и 
………………лева с ДДС. 

 
В тази цена са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

 
 
 
Дата: Подпис:  
 (име, длъжност и печат) 
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Приложение № 3 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

за разработване (подготовка на документация) на Система за информационна сигурност  (СИС) в 
КРС, съгласно изискванията на стандарт EN ISO 27001:2013.  

 
 

1. Провеждане на начално обучение на служители на КРС, които ще участват в 
дейностите по подготовка и внедряване на СИС; 

2. Определяне обхвата на СИС. Следва да се определят обхвата и границите на 
системата в зависимост от работата на организацията (дейности, локации, активи), нейното 
географско положение, активи и използвани технологии. Да се създадат документите “Политиката 
на СИС” и “Обхват на СИС”. 

3. Определяне на политика за управление на системата за сигурността на информацията. 
Политиката за информационна сигурност трябва да съответства на дейността на организацията, 
да се определи рамка за постигане на цели и да се определи главната посока и принципи за 
действие на информационната сигурност. Да се вземе под внимание правните и регулаторни 
изисквания, да се установи критерии за оценка на рисковете и задължително да бъде утвърдена 
от ръководството на организацията. 

4. Извършване опис на активите на КРС. Определяне на уязвимостите им и заплахите за 
тях. Определяне на рисковете и техни възможни въздействия върху активите. 

a.  Изпълнителят, съвместно с Възложителя: 
-  да идентифицират информационните активи в обхвата на приложение на СИС; 
-  да се определят критичните активи; 
- да се определят рисковете и техните възможни въздействия върху сигурността на 

информационните активи. 
b.  Изпълнителят да извърши: 
- встъпителен одит и анализ на съществуващото състояние по отношение на управлението 

на сигурността на информационните активи; 
- Изпълнителят да предложи структуриран подход за идентификация на информационните 

активи в Организацията, които се намират в дефинираният обхват. 
5. Дефиниране на системен подход за оценка на риска и управление на риска (методика 

за оценка на риска) – тук се включват: 
a. Оценка на заплахите за въздействие върху сигурността на информацията и средствата 

за обработка на информацията и вероятността за осъществяване на тези заплахи; 
b. Оценка на уязвимостта на информацията и средствата за обработка; 
c. Идентифицирането на рисковете за информационните системи; 
d. Постигане на приемлива цена за отстраняването на риска или намаляването им. 
6. Структуриране и оценка на информационните активи и влиянието им върху 

информационната сигурност.Следва да се състави списък на всички активи, които ще се включат в 
обхват на СИС, за всеки актив да се определят възможните заплахи, независимо от 
съществуващите контроли, да се определи уязвимостта, да се определят потенциалните загуби в 
случай на пробив. 

a. Информационни ресурси, които включват: 
- бази и файлове с данни -  на твърди и оптически носители; 
- договори и споразумения; 
- системна документация; 
- материали за обучение; 
- архитектура на системата и достъпност; 
- организация на защитите. 
b. Софтуерни активи; 
c. Физически активи; 
- компютърно оборудване; 
- средства за телекомуникация и др.; 
d. Услуги, които включват: 
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- телекомуникационни; 
- системи за осигуряване на жизнеспособността; 
- системи за физическа защита; 
- електроснабдяване и др. 
e. Служители и тяхната квалификация и опит. 
f. Нематериални ценности, в които включват се репутация и обществен имидж на 

организацията; 
7. Изготвяне на оценка на риска за всеки информационен актив. Активите,  

идентифицирани по групи имащи отношение към информационната сигурност са: 
a. Определяне на Принципи за оценка на всеки актив; 
b. Определяне характеристиките на всеки актив; 
c. Определяне на видовете заплахи за всеки актив; 
d. Идентификация на съществуващия контрол за всяка заплаха; 
e. Определяне уязвимостта на активите за всяка заплаха; 
f. Определяне вероятността на проявление на заплахите за всеки актив. 
8. Да се направи идентификация на възможните рискове като се изберат инструменти за 

управление на риска и  изготви доклад от оценката на риска. Да се посочат и оценят 
възможностите за намаляване на риска чрез избор на контроли, приемане на риска в допустими 
граници или прехвърлянето му към трети страни (застрахователи, доставчици и др.).  

Накрая на този етап трябва да се състави план, който подробно да описва начините за 
третиране на риска. В него ясно се описват конкретните мерки за намаляване на риска, определят 
се служители, отговорни за изпълнението на всеки елемент от плана, срокове за изпълнението и 
необходимите ресурси потребни за реализация на въздействието върху всеки актив, или група 
активи притежаващи една и съща уязвимост. 

Въздействието върху риска се свежда до оценката му, изготвянето и прилагането на мерки 
за намаляването му (или приемането му за допустим или прехвърлянето му към друга страна).  

9. Да се направи избор на подходящи контроли и цели на контролите, които да се 
внедрят. Да се посочат целите на контролите и самите контроли за манипулация на рисковете.  

a. Политика за информационна сигурност; 
b. Политика за организационна сигурност; 
c. Класификация и контрол на активите; 
d. Сигурност на персонала; 
e. Физическа сигурност на работната среда; 
f. Управление на комуникациите и операциите; 
g. Контрол на достъпа; 
h. Развой и поддръжка на системата; 
i. Управление на инциденти; 
j. Непрекъснатост на работата; 
k. Съответствие със законовите изисквания; 
 
10. Избор и приемане на декларация за приложимост – т.е. документ, който определя 

целите на контрола, списъка на приложимите контроли и обосновава изключенията– избраните и 
изключени контроли трябва да бъдат документирани. Определяне на обхвата на 
информационната сигурност в областите на: 

a. Организиране на сигурността на информацията; 
b.    Управление на активите; 
c.    Сигурност на човешките ресурси; 
d.    Физическа сигурност и сигурност на заобикалящата среда; 
e.    Управление на средствата за информация и операциите; 
f.    Контрол на достъпа; 
g.    Придобиване и поддържане на информационни системи; 
h.    Управление на инциденти със сигурността на информацията; 
i.    Управление на непрекъснатостта на дейността; 
j.  Съответствия. 
11. Изготвяне и утвърждаване на:  

a.  Процедури за контрол на документите и записите; 
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b. Процедури за управление на записите; 
c. Процедури за превантивни действия; 
d. Процедури за коригиращи действия; 
e. Процедури за вътрешни одити. 

 
Очакван изход: 

 
1. Доклад от Анализ на състоянието от Първоначален одит.  

2. Одобрена и разгласена Политика по сигурност на информацията. 

3. Обхват на СИС 

4. Организация на СИС – роли и отговорности. 

5. Запознаване със изискванията на стандарта на висшето ръководство и пряката 

ангажираност в процеса на внедряване, наблюдение и поддържане. 

6. Доклад от Оценка на риска. 

7. План за третиране на риск. 

8. Разработка на Политики, Процедури, Работни инструкции, Формуляри за работа, които да 

покрият изискванията на стандарт ISO 27001:2013 и да са в съответствие с дейността и 

процесите в Организацията, съгласно предложен Списък. 

9. Разработена Декларация за приложимост. 

 

 
ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ: Управлението на проекта при разработването на Система за 

информационната сигурност (СИС) да се извършва структурирано и методично и да съдържа 
всички важни аспекти, процеси и добри практики на съвременното управление на проекти. 

 
Забележки:  

- Всички експерти трябва да са независими и да се гарантира липсата на конфликт 
на интереси при изпълнение на възложените им задължения. 

- Ключовите експерти могат да имат различни роли в проекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 
 



Приложение 3.1. 
 

ТАБЛИЦА ЗА СЪГЛАСУВАНЕ  
 

Етап Документ Съгласуване с 
Възложителя 

 
Анализ и разработване 
 
Анализ на състоянието, 

Организация, Обхват на 

системата, Политика по 

Информационна сигурност 

Разработка на СИС 

попълване на база данни на 

активите, влизащи в 

обхвата на Системата, 

предлагане и утвърждаване 

на  Методика за оценка на 

риска, Оценка на риска, 

Наръчник на СИС 

 

Доклад от Анализ на състоянието  ДА  НЕ 

Одобрена и разгласена Политика по 

сигурност на информацията 

 ДА  НЕ 

Организация на СИС – роли и 

отговорности 

 ДА  НЕ 

Обхват на СИС  ДА  НЕ 

Запознаване със изискванията на 

стандарта на висшето ръководство и 

пряката ангажираност в процеса на 

внедряване, наблюдение и 

поддържане  

 ДА  НЕ 

Детайлен План за действие за 

разработване на СИС 

 

 ДА  НЕ 

 
 
 

Разработка на Наръчник за 

Управление на информационната 

сигурност съгласно изискванията на 

стандарт ISO 27001:2013 

 ДА  НЕ 

Разработка на Политики, Процедури, 

Работни инструкции, Формуляри за 

работа, които да покрият изискванията 

на стандарт ISO 27001:2013 и да са в 

съответствие с дейността и процесите 

в Организацията 

 ДА  НЕ 

Извършена Оценка на риска  ДА  НЕ 

Приемане на остатъчен риск   ДА  НЕ 

План за третиране на риска  ДА  НЕ 

Разработена Декларация за 

приложимост 

 ДА  НЕ 
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  Приложение 3.2. 
 

ДЕЙНОСТИ И ОЧАКВАНИ КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ 
за разработване на Система за информационна сигурност (СИС), отговаряща на 

изискванията на международния стандарт ISO 27001:2013  
в КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 
№ Дейности Резултати 

АНАЛИЗ И РАЗРАБОТВАНЕ 
1. Извършване на обучение на служители от 

организацията (7-10 човека) с формиране 
на звено за компетентност ангажирано в 
процеса на създаване на СИС. 

Изграждане на компетентно звено, 
необходимо като ресурс за изграждане на 
СИС, непосредственото и поддържане и 
одитиране. След обучението същите 
служители ще имат валиден признат 
сертификат за вътрешни одитори по системи 
за управление на информационна сигурност. 

2. Консултиране за създаването на органи за 
управление и за изпълнение на 
дейностите по проекта (Форум по 
информационна сигурност) с 
разпределени отговорности по 
изграждането на СИС. 

Създаване на органи за управление при 
Възложителя на СИС непосредствено 
ангажирани в процеса на изграждане на 
системата. 

3. Встъпителен анализ и оценка на 
състоянието съобразно изискванията на 
ISO 27001:2005. Анализът се извършва 
непосредствено с методическото 
ръководство от Изпълнителя съвместно 
със звеното за компетентност 

Оценка на текущото състояние на 
организацията в офисите в гр. София и 
цялата клонова мрежа в страната. 

4. Провеждане на обучение на членовете на 
форума за практическите стъпки по 
разработването, внедряването и 
поддържането на СИС с оглед 
прилагането на екипен подход за работа 
по системата. 

Проведено обучение от Изпълнителя на 
членовете на организационната структура. 

5.  Разработване от Изпълнителя на обхвата, 
политика и цели по СИС. 

Определяне на обхвата, политика и цели на 
информационната сигурност на Възложителя. 

6.  Дефиниране от Изпълнителя на подхода 
за оценка на риска на организацията. 
Определяне броя и наименованието на 
нивата на рисковете. 

Методика за оценка на риска и нива на риска. 

7.  Съставяне на описи и категоризация на 
активите, свързани с информационната 
сигурност по процеси. Определяне на 
собствениците на тези активи. 

Изготвяне на описи на информационните 
активи, техническо оборудване, 
информационни системи, персонал,  
софтуернилицензи и техните собственици. 

8.  Извършване от центъра за компетентност 
съвместно с методическото ръководство 
от Изпълнителя на оценка на риска за 
информационните активи. Определяне на 
критичните активи. Доклад от оценка на 
риска. 

Извършване оценка на риска. 

9.  Консултиране за избор на цели и 
механизми за контрол за третиране на 
риска. 

Определяне на цели и механизми за контрол 
към  съществуващите рискове с цел 
минимизиране в приемливи нива. 
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      Приложение №4 

(образец) 
 

  
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я* 
 

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) 

от Участник във връзка с 

ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПОРЪЧКИ 

 ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

 

„Разработване на система за информационна сигурност в КРС”  
 

Долуподписаният /-ната/           

представляващ     в качеството си на      

   със седалище         и адрес  

на управление:        , тел./факс:   , 

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №   , 

 ИН по ЗДДС №     

 
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

1. Не съм осъден 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. 

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в 
друга държава членка или трета страна. 

3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т.1 
или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран. 

4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от 

НК. 

   г.      Декларатор:     

 
 
 
Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП и от реабилитирани лица.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14 



                                              Приложение № 5 
(образец) 

 
                                             Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) 

от Участник във връзка с 
ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПОРЪЧКИ 
 ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

„Разработване на система за информационна сигурност в КРС”  
Долуподписаният /-ната/           

представляващ     в качеството си на      

   със седалище         и адрес  

на управление:        , тел./факс:   , 

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №   , 

 ИН по ЗДДС №     

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

1. Участникът, който представлявам:  
- 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 кандидата или участника, или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или 
обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

- няма 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 и към 
общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен; 
                             ( невярното се зачертава) 
 

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 
3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, 

свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително 
изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, 
когато е приложимо). 

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана 
с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително 
изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, 
когато е приложимо) 

 
Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при 

представяне на неверни данни.  
   г.      Декларатор:     

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат 
самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.  
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Приложение № 6   
               Проект! 

 
ДОГОВОР 

 
          Днес,................................... 2016 г. в гр. София, между: 
 

1. КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, София 1000, ул. „ген. Йосиф В.Гурко" 
№ 6, БУЛСТАТ 121747864, представлявана от д-р Веселин Божков - председател и Соня 
Маджарова - главен счетоводител, наричано накратко „Възложител" от една страна, и 
 
 

2…….………………. , ЕИК……., със седалище и адрес на управление:….….., представлявано 
от…., на длъжност …., наричан накратко „Изпълнител" от друга страна, в изпълнение на Решение 
№ … от ……г. за определяне на изпълнител ce състави и подписа настоящия договор за следното: 

 
 

I. Предмет на договора. 
 
1.1. Възложителят възлага, a Изпълнителят приема да извърши срещу определено в договора 
възнаграждение разработване на Система за информационна сигурност (СИС) в КРС съгласно 
Техническа спецификация - Приложение № 1 от договора. 
1.2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 
 
 
II. Цена. 
 
2.1. Цената за изпълнение на договора е в размер на ....... лв. без ДДС или ....... лв с ДДС. 
2.2. Цената, посочена в Приложение № 2 от договора, е неизменна за срока на действие на 
договора и включва всички разходи за изпълнение на поръчката. 
 
 
III. Условия и начин нa плащане. 
 
3.1. За дейността по разработване на СИС съгласно Приложение № 1 от договора, Възложителят 
се задължава да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение по т. 2.1 от договора, 
след извършване на цялостната дейност, в рамките на 5 работни дни от представяне на 
оригинална фактура и двустранно подписан окончателен приемо-предавателен протокол, от 
представителите на двете страни, определени в т. 11.3 от договора.  
3.2. Плащането към Изпълнителя ще се извърши чрез банков превод по следната банкова 
сметка:……..  
 
 
IV. Срокове и условия за изпълнение. 
 
4.1. Изпълнителят се задължава да разработи СИС съгласно условията на Приложение № 1 от 
договора в сградите на КРС, както следва:  
4.1.1 гр. София: ул. „ген. Йосиф В.Гурко” № 6, бул. „Шипченски проход” № 69, район „Красна 
поляна”, местност „Голяма коньовица”, ул. „Сали Яшяр”;  
4.1.2. сградите на регионалните станции на КРС:  
гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 56, ет. 13;  
гр. Варна, бул. „Македония” №155 (партер) и кв. „Аспарухово” РРТС, м. „Джанавара”;  
гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 2А, ет. 2;  
гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург” № 61, студентско общежитие на ТУ ет. 14, ст. 1405 и 1406 и 
кв. „Тракия”, бл. 146, вх. „Г” (партер);  
гр. Враца, ул. „Софроний Врачански ” № 6, ет. 2. 
4.2. Възложителят приема от Изпълнителя разработването на СИС съгласно Приложение № 1. 
Страните по договора или упълномощени от тях лица подписват окончателен приемо-
предавателен протокол. 
4.3. Двустранно подписаният приемо-предавателен протокол по точка  4.2 от договора не 
освобождава Изпълнителя от отговорност за качеството на изпълнението. 
4.4. B случай, че при разработването на СИС бъдат констатирани несъответствия или явни 
недостатьци, те се отбелязват в констативен протокол, заедно със срок, в който следва да бъдат 
отстранени и не се подписва окончателен приемо-предавателен протокол по т. 4.2. 
4.5. Изпълнителят e длъжен за своя сметка в 15- дневен срок, считано от датата на 
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уведомлението да отстрани констатираните несъответствия по т. 4.4. от договора. 
 
 
V. Права и задължения на Изпълнителя. 
 
5.1. Изпълнителят се задължава да разработи и внедри СИС в КРС, съгласно Приложение № 1, по 
реда и при условията на т. IV от настоящия договор. 
5.2. Изпълнителят се задължава да предаде СИС (разработена съгласно Приложение №1) на 
Възложителя c приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на 
двете страни по т. 11.3 от договора. 
5.3. Изпълнителят има право да получи от Възложителя необходимото съдействие за 
добросъвестното и срочно изпълнение на предмета на договора. 
5.4. За разработването на СИС, съгласно Приложение № 1, Изпълнителят има право да получи 
уговореното в договора възнаграждение по определения в т. II и т. III от договора размер и начин. 
  
 
VI. Права и задължения на Възложителя. 
 
6.1. Възложителят има право да получи СИС,  разработена в съответствие с Приложение № 1 към 
договора в уговорения в договора срок. 
6.2. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение в 
срока и при условията на настоящия договор. 
6.3. Възложителят се задължава да окaзва необходимото съдействие на Изпълнителя за 
добросъвестно и точно изпълнение на договора. 
6.4. Възложителят има право да откаже приемането на част или на цялата разработка на СИС, 
ако установи несъответствие на изпълнението, c уговореното в т. 1.1 от договора. 
 
 
VII. Документация. 
 
7.1. При разработването на СИС Изпълнителят ce задължава да предостави на Възложителя 
цялата техническа, експлоатационна и др. документация на английски и/или на български език, 
необходими на Възложителя за понататъшната правилна експлоатация и работа на СИС.  
7.2. Всички рaзходи, свързани c изпълнението по т. 7.1, са за сметка на Изпълнителя. 
 
 
VIII. Отговорности и неустойки. 
 
8.1. (1) B случай, че Изпълнителя не спaзи задълженията си в сроковете за изпълнение на 
договора, същият дължи неустойки в следните рaзмери: 

- 1,5 % от стойността на договора за всеки просрочен ден за първите 20 (двадесет) дни на 
забавата; 
 - 2 % от стойността на договора за всеки следващ просрочен ден. 

 (2) B случаите на констатирани c протокол недостатъци в изпълнението по т. 4.4 
неустойката се дължи след изтичане на срока по т. 4.4. 
8.2. Общата стойност на неустойките, дължими от Изпълнителя, не може да надвишава 
стойността на договора. 
8.3. При забавено плащане на уговореното възнаграждение Възложителят дължи неустойка в 
размер на законната лихва, но не повече от стойността на договора. 
8.4. При забавено изпълнение на задълженията по договора c повече от 30 (тридесет дни), 
изправната страна има право да прекрати договора, c едномесечно писмено предизвестие. 
8.5. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за 
претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката. 
 
 
ІX. Прехвърляне на собствеността и преминаване на риска. 
 
9.1. Прехвърлянето на собствеността върху разработката на СИС ce извършва със заплащане на 
уговорената цена по т. 2.1 от договора. 
9.2. Риска от погиване на разработката на СИС преминава от Изпълнителя към Възложителя след 
подписване на двустранен приемо-пpедавателен протокол по т. 4.3 от договора. 
 
 
 
 

 17 



X. Прекратяване на договора. 
 
10.1.При виновно неизпълнение на някоя от клаузите на договора c едностранно 7 дневно 
писмено предизвестие от изправната страна до неизправната. 
10.2. Възложителят може да прекрати настоящия договор c 30-дневно писмено предизвестие, ако 
в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни 
своите задължения. 
10.3. При забавено изпълнение на задълженията по договора c повече от 30 дни, изправната 
страна може да прекрати договора.  
 
 
XI. Общи разпоредби. 
 
11.1. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия 
договор, ще се решават по пътя на преговори, a при липса на съгласие от компетентния съд. 
11.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат рaзпоредбите на 
действащото българско законодателство. 
11.3. Всички уведомления, съобщения и кореспонденция се извършват на следните адреси, 
телефони и факсове: 
 

За Възложителя:    За Изпълнителя: 
 

При коректното изпращане на кореспонденцията на посочените адреси, страните ще се считат 
редовно уведомени. 
Отговарящи за изпълнението на договора от страна на Възложителя за времето на неговото 
действие са: .......………………., длъжност: ………..тел:………………..; ел. адрес: ………..@………  
 

Отговарящи за изпълнението на договора от страна на Изпълнителя за времето на неговото 
действие са: ……………, длъжност: ……………………., тел.……………, ел. адрес: 
……………@……..  

11.4. Определените лица по т. 11.3 подписват необходимите документи във връзка c изпълнението 
на договора. 
11.5. При промяна на данните, посочени в т. 11.3 от договора, всяка от страните e длъжна да 
уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната. 
11.6. Неразделна част от този договор са следните приложения: 
Приложение № 1 - Техническа спецификация; 
Приложение № 2 - Цени по договора. 

 
 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка 
от стравите. 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
 
………………………… ………………………… 
д-р Веселин Божков  
Председател на КРС  
 
………………………… 
Соня Маджарова 
Главен счетоводител на КРС 
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