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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

 

ПОКАНА 

 

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ОГЛЕД СКЛЮЧВАНЕ 

НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

 

„Техническа поддръжка на стандартен базов софтуер на Оракъл” 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл. 191, ал. 1, т. 2  от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Комисията за 

регулиране на съобщенията (КРС), гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Ви кани да 

представите оферта за избор на изпълнител с оглед сключване на договор с предмет: „Техническа 

поддръжка на стандартен базов софтуер на Оракъл”. 

  

Възложител по настоящата поръчка е Комисията за регулиране на съобщенията, с адрес: 1000, 

гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6. 

 

Прогнозната стойност на поръчката е  31 500,00 лв., без включен ДДС. 

 

Източник на финансиране: Финансовите средства за изпълнение на поръчката се осигуряват от 

бюджета на КРС. 

 

Участникът следва да прегледа и да се съобрази с всички указания, условия и изисквания, 

представени в поканата.  

 

Срок и място за подаване на офертата: 

Всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на 

съобщенията (КРС/Възложител) на адрес: 1000, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, стая 

201, в срок до 02.12.2019 г.  Публичното отваряне ще се състои на 03.12.2019 г. в 10:00 часа в 

сградата на КРС, на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6. 

 

За допълнителна информация следва да се обръщате към:   

 

Златка Асенова, КРС - тел.: 02/9492722, e-mail: zasenova@crc.bg 
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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящата покана е изготвена на основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП и се изпраща  до 

„ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТЕД-КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ, във връзка с 

провеждане на процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: 

„Техническа поддръжка на стандартен базов софтуер на Оракъл”.  

Възложителят изпраща настоящата покана до горепосоченото дружество, тъй като възлагането 

на поръчката на друго лице е невъзможно, поради наличие на права на интелектуална 

собственост.  

Между Комисията за регулиране на съобщенията и „ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП 

ЛИМИТЕД-КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ са сключени договори с изх. № 03-08-124/30.12.2003 г., № 

03-08-100/22.12.2009 г. и № 03-08-44/ 12.08.2019 г., с предмет: доставка и техническа поддръжка 

на лицензиран софтуер на Oracle. В Договор с изх. № 03-08-100/22.12.2009 г. е регламентирано, 

че на КРС е предоставено правото да ползва лицензирани продукти на ОРАКЪЛ, собственост на 

фирма ОРАКЪЛ КОРПОРЕЙШЪН, надлежно учредено и действащо съгласно законите на 

Ирландия. Имуществените права и правата на  интелектуална собственост върху продуктите, 

разработени от фирмата, са собственост на принципала ОРАКЪЛ КОРПОРЕЙШЪН и КРС не 

може да предоставя по никакъв начин програмите и материалите, получени от ОРАКЪЛ 

КОРПОРЕЙШЪН на трети лица. „ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТЕД” КЧТ е 

оторизирана от ОРАКЪЛ КОРПОРЕЙШЪН да извършва стандартна техническа поддръжка на 

ОРАКЪЛ КОРПОРЕЙШЪН, за територията на Република България и няма трети лица, които да 

притежават лиценз или упълномощаване за предоставяне на тази поддръжка на територията на 

страната.  

  

IІ. ОПИСАНИЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

УЧАСТНИКА:  
 

1. Поръчката се състои в абонаментна поддръжка на лицензирания софтуер на Oracle, която дава 

достъп до новите версии и корекции (update) на закупените от КРС Oracle продукти, които 

осигуряват: 

 Увеличаване на стабилността на системата „Лицензиране и регистри”, ползваща Oracle и 

елиминиране на технически проблеми; 

 Увеличаване на функционалността и нивото на използваемост на информационните системи, 

ползващи Oracle; 

 Достъп до бюлетини, свързани с техническото поддържане и програмни допълнения, които се 

разпространяват чрез пакети от компакт-дискове или чрез презапис от OracleMetaLink в рамките на 

абонаментния период. 

 

2. Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, сградата на КРС, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 

6.  

III. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА: 

 

№ Продукт Брой 
Вид/тип на 

лиценза 
Валидност на лиценза от/до: 

1. 
Oracle Database Enterprise 

Edition- Processor Perpetual 
2 FULL USE от 01.02.2020 г. до 31 януари 2021 г. 
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Забележка: През 2019 г. КРС е закупила лиценз  Oracle Database Standard Edition 2 - 

Named User Plus Perpetual – 10 бр. със срок на валидност до 15.08.2020 г. В тази връзка е 

необходимо лицензите, които КРС притежава, да бъдат с еднакъв срок на поддръжка и 

съответно - всички лицензи да бъдат с изравнени срокове на поддръжка. 

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

Офертата задължително трябва да съдържа: 

1. Опис  на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 

2. Декларация с посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър; 

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

представител на участника;  

4. Актуално оторизационно писмо от ОРАКЪЛ КОРПОРЕЙШЪН, че „ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ 

ЮРЪП ЛИМИТЕД-КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ извършва стандартна техническа поддръжка на 

ОРАКЪЛ на територията на Република България, както и това, че в Република България няма трети 

лица, които притежават лиценз или упълномощаване за предоставяне на техническа поддръжка на 

ОРАКЪЛ;  

5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 

(приложения № 3 и № 4); 

6. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица 

и техните действителни собственици - по образец, съгласно Приложение № 5.  

7 . Декларация по по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - по образец, 

съгласно Приложение № 6; 

8. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобито имущество - Приложение № 7; 

9 . Техническо предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя и попълнено по образец 

(Приложение  № 1); 

10. Ценово предложение, изготвено съгласно Приложение „Предлагани ценови параметри” 

(Приложение № 2); 

  

V. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

Офертата, която ще бъде представена, трябва да бъде със срок на валидност най-малко 120 (сто и 

двадесет) дни, който започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.  

 

 

VI. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 

 

1. 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 плика участникът записва “Оферта”, 

2. 

Oracle Database Standard 

Edition 2 - Named User Plus 

Perpetual 

10 FULL USE от 16.08.2020 г. до 31 януари 2021 г. 
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посочва името на участника, наименованието на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, 

телефон и по възможност факс и електронен адрес.  

2. Всички документи, приложени към офертата, следва да бъдат предоставени на български език. С 

подаването на оферта се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в 

т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор. 
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Приложение № 1 

  

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:  

„Техническа поддръжка на стандартен базов софтуер на Оракъл”. 

Настоящото предложение е подадено от: …………………..……………………………………… 

/наименование на участника, ЕИК/  

Представлявано от: ……………………………………………..………………………………… 

/трите имена/  

В качеството му на: ………………………..……………………………………………………… 

/длъжност/  

Адрес на участника: …………………………..……………………………………………………… 

/п.код, град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./  

Телефон/факс: …..……………….   e-mail: ……………………………………………………… 

1. Предлагаме да извършим абонамента поддръжка на лицензирания софтуер на Oracle в 

КРС, както следва: 

 

2. С настоящото предложение потвърждаваме, че приемаме изцяло, без резерви или 

ограничения, в тяхната цялост условията на настоящата поръчка. 

3. Мястото на изпълнение на поръчката е: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6. 

4. Декларираме, че ще осигурим оборудването, необходимо за изпълнение на дейностите по 

поръчката. 

5. Всички разходи, свързани с изпълнението на договора, са за сметка на Изпълнителя.  

6. Предлагаме следните допълнителни услуги (ако има такива) 

....…………………………………………………………………………………………… 

 

Дата: ……………….. 2019 г.   ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: 

……………………..…………..  

 (подпис, печат) 

 

№ Продукт Брой 
Вид/тип на 

лиценза 
Валидност на лиценза от/до: 

1. 
Oracle Database Enterprise 

Edition- Processor Perpetual 
2 FULL USE от 01.02.2020 г. до 31 януари 2021 г. 

2. 

Oracle Database Standard 

Edition 2 - Named User Plus 

Perpetual 

10 FULL USE от 16.08.2020 г. до 31 януари 2021 г. 
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Приложение № 2 

  

 

 ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ  
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:  

„Техническа поддръжка на стандартен базов софтуер на Оракъл” 

Настоящото предложение е подадено от: …………………………..……………………………… 

/наименование на участника, ЕИК/  

Представлявано от: ……………………………………………..……………………………… 

/трите имена/  

В качеството му на: ...................………………………………..……………………………… 

/длъжност/ 

Адрес на участника: ................……………………………..……………………………… 

/п.код, град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./ 

Телефон/факс: ……………………………. e-mail: …………………………………………… 

1. Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Техническа поддръжка на стандартен базов софтуер на Оракъл”, предлагаме цена за 

изпълнение, както следва:  

Обща цена ………………..лв. без ДДС.  

Обща цена ………………..лв. с ДДС.  

2. Цената е окончателна и включва всички разходи по изпълнение на поръчката.  

 

Дата: ……………….. 2019 г.   ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: 

……………………..…………..  

 (подпис, печат) 
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Приложение № 3   
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я* 

по чл. 192 от ЗОП 

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

от участник във връзка с 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА 

ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 
„Техническа поддръжка на стандартен базов софтуер на Оракъл ” 

 

Долуподписаният /-ната/  

 

................................................................................................................  

 

представляващ в качеството си на .....................................................  

 

................................................. ЕИК: .................................................... 

 

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

 

тел./факс: ..............................,  

 

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. 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 подписва от лицата, които представляват участника.  
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Приложение №  4 

  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 192 от ЗОП 
 (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП) 

от участник във връзка с 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА 

ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 
„Техническа поддръжка на стандартен базов софтуер на Оракъл ” 

 

Долуподписаният /-ната/ ................................................................................................................  

 

представляващ в качеството си на ................................................. ЕИК: ................................... 

 

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

 

тел./факс: .............................., 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

1. Участникът, когото 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 участникът е установен, доказани с влязъл в сила 

акт на компетентен орган; 

- 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 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, доказани 

с влязъл в сила акт на компетентен орган. 

 (невярното се зачертава) 

 

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

3. Участникът, когото представлявам, не е представил документ с невярно 

съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или 

изпълнение на критериите за подбор.  

4. Участникът, когото представлявам, е предоставил изискващата се информация, 

свързана с удостоверяване на липсата  на основания за отстраняване или изпълнението на 

критериите за подбор.  

5. По отношение на участника, когото представлявам: 

- е установено 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 

apis://Base=NARH&DocCode=2023&ToPar=Art162_Al2_Pt1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2023&ToPar=Art162_Al2_Pt1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2023&ToPar=Art162_Al2_Pt1&Type=201/
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миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен; 

- не е установено 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 кандидатът или 

участникът е установен. 

(невярното се зачертава) 

 

  

 

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

представяне на неверни данни.  

 

 

.............................. г.                                                         Декларатор: .............................  

 

 

Забележка: Декларацията се подписва от лицето/лицата, които могат самостоятелно 

да представляват участника съгласно чл. 192, ал. 3 от ЗОП.  
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Приложение № 5 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я               

 

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

 

 

Долуподписаният/та/…........................................................................................ (три имена),  

 

в качеството ми на......................................................... (длъжност или друго качество) 

 

на ………………………(наименование на участника) с ЕИК: ….............................,  

 

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

 

във връзка с участие в обществена поръчка по реда на чл. 191 от Закона за обществените 

поръчки с предмет: „ Техническа поддръжка на стандартен базов софтуер на Оракъл” 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, а именно: ................................................  

Забележка: В т. 1 се оставя вярното, а ненужното се зачертава. 

 

2. Представляваното от мен дружество не е свързано с лица и не се контролира от лица 

регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен 

дружество е свързано с лица/ се контролира от лица, регистрирани в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, а именно с: 

.....................................................................................................................................  

Забележка: В т. 2 се оставя вярното, а ненужното се зачертава. 

 

3. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. ............. от Закона 

за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС). 

 

Забележка: Точка 3 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим. 
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4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 5 и 6 от 

ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: ......................................   ДЕКЛАРАТОР: ............................................................... 

                                                                                             (име и фамилия, подпис) 

 

Забележка: Представя се от представляващия участника по търговска регистрация. 

В случай че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя от всяко 

едно от тях. 

В случай че участникът предвижда да използва подизпълнител/и, декларацията се 

представя за всеки от подизпълнителите от представляващия подизпълнителя. 

 

„Юрисдикции с преференциален данъчен режим” 

По смисъла § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС „юрисдикции 

с преференциален данъчен режим” са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от 

допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за корпоративното подоходно облагане 

(ЗКПО). 

 

„Свързани лица” 

По смисъла на § 1 от ДР на ТЗ „свързани лица” са: 

1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до 

четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително; 

2. работодател и работник; 

3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

4. съдружниците; 

5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с 

право на глас в дружеството; 

6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; 

7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; 

8. лицата, едното от които е търговски представител на другото; 

9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. 

„Свързани лица” са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола 

или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят 

условия, различни от обичайните. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apis://Base=NARH&DocCode=40656&ToPar=Par1_Pt64&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40656&ToPar=Par1_Pt64&Type=201/
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Приложение № 6 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 

  

Долуподписаният/ата: 

1. ............................................................................................................................................ 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за 

установяване на самоличността ........................................................................................, 

дата на раждане: ................................................................................................................., 

гражданство/а: ...................................................................................................................., 

постоянен адрес: ................................................................................................................., 

или адрес: ............................................................................................................................, 

(за чужди граждани без постоянен адрес) 

в качеството ми на: 

 законен представител 

 пълномощник 

на ........................................................................................................................................... 

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на 

юридическото лице или видът на правното образувание) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ......................................., 

вписано в регистъра при ...................................................................................................., 

  

Д Е К Л А Р И Р А М : 

  

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно 

образувание са следните физически лица: 

1. ............................................................................................................................................ 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ...................,. дата на раждане ..........................................................................., 

гражданство/а: ...................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................, 

постоянен адрес: ................................................................................................................., 

или адрес: ............................................................................................................................, 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

което е: 

 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, 

дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на 

приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби 

на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) 

................................................................................................................................; 

 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне 

състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на 
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дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 

от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права 

чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на 

упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, 

осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, 

съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, 

пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява 

доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над 

доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез 

други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно 

посочените; 

 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, 

сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 

2, ал. 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може 

да се установи друго лице като действителен собственик; 

 друго (посочва се)..................................................................................... 

Описание на притежаваните права: .............................................................................. 

........................................................................................................................................... 

2. ............................................................................................................................................ 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: ........................................................................, 

гражданство/а: ..................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................. 

постоянен адрес: .................................................................................................................. 

или адрес: ............................................................................................................................, 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

което е: 

 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, 

дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на 

приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби 

на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) 

...............................................................................................................................; 

 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне 

състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на 

дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 

от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права 

чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на 

упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, 

осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, 

съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, 

пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява 
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доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над 

доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез 

други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно 

посочените; 

 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, 

сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 

2, ал. 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може 

да се установи друго лице като действителен собственик; 

 друго (посочва се) ........................................................................................................ 

Описание на притежаваните права: .............................................................................. 

............................................................................................................................................ 

  

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко 

се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно 

образувание, са: 

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол: 

..............................................................................................................................................., 

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на 

юридическото лице или видът на правното образувание) 

седалище: ............................................................................................................................., 

(държава, град, община) 

адрес: ...................................................................................................................................., 

вписано в регистър ............................................................................................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ..................................... 

Представители: 

1. ..........................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ..................., дата на раждане: .........................................................................., 

гражданство/а: ...................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................, 

постоянен адрес: .................................................................................................................. 

2. ..........................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: .........................................................................., 

гражданство/а: ...................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................, 

постоянен адрес: ................................................................................................................., 

или адрес: ............................................................................................................................. 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

Начин на представляване: .................................................................................................. 

(заедно, поотделно или по друг начин) 

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол: 

................................................................................................................................................, 

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на 
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юридическото лице или видът на правното образувание) 

седалище: ............................................................................................................................., 

(държава, град, община) 

адрес: ...................................................................................................................................., 

вписано в регистър ............................................................................................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ..................................... 

Представители: 

1. ..........................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: ........................................................................., 

гражданство/а: ...................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................, 

постоянен адрес: ................................................................................................................., 

или адрес: ............................................................................................................................. 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

2. ..........................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ……...., дата на раждане: ........................................................................, 

гражданство/а: ...................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................, 

постоянен адрес: ................................................................................................................., 

или адрес: ............................................................................................................................. 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

Начин на представляване: ................................................................................................... 

(заедно, поотделно или по друг начин) 

  

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП: 

................................................................................................................................................, 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: ........................................................................., 

гражданство/а: ....................................................................................................................., 

постоянен адрес на територията на Република България: 

................................................................................................................................................. 

  

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП: 

1. ............................................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................................. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на 

неверни данни. 

  

ДАТА: ...............                                                                 ДЕКЛАРАТОР: ........................ 

(име и подпис) 
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Указания: 

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията 

на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното: 

"§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, 

което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или 

друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име 

и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които 

отговарят най-малко на някое от следните условия: 

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни 

образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава 

достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо 

лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на 

приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на 

случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се 

подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на 

Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи 

адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността. 

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица 

притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице 

или друго правно образувание. 

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от 

акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно 

образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което 

е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на 

множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са 

под контрола на едно и също физическо лице/лица. 

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, 

попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, 

учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива 

форми на доверителна собственост, действителният собственик е: 

а) учредителят; 

б) доверителният собственик; 

в) пазителят, ако има такъв; 

г) бенефициерът или класът бенефициери, или 

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната 

собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да 

бъде определено; 

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над 

доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез 

други средства. 

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна 

собственост - физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни 

или сходни с посочените в т. 2. 

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които 

са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на 

юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен 

собственик. 

(3) "Контрол" е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на 

Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация 
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за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо 

влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на 

решения за определяне състава на управителните и контролните органи, 

преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други 

въпроси от съществено значение за дейността му. 

(4) Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол 

върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права 

чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на 

упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, 

осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица. 

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се 

установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват 

съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за 

"действителен собственик" се счита физическото лице, което изпълнява длъжността 

на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за 

предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1." 
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Приложение № 7 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество 

 

Долуподписаният/та/................................................................................................. в качеството 

ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството на 

лицето) на…......................................…………………. (посочва се наименованието на 

участника), ЕИК ……………………, със седалище и адрес на управление: 

.............................................................., във връзка с участие в обществена поръчка с предмет: 

„Техническа поддръжка на стандартен базов софтуер на Оракъл” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

1. За представлявания от мен участник Е / НЕ Е (невярното се зачертава) налице 

основание по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 във вр. с чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), а именно: 

(тази част се попълва, единствено ако за участника Е налице основание по чл. 69 във 

вр. с чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ) 

..............................................................................................................................................  

(описва се в какво се състои основанието по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 от 

ЗПКОНПИ). 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ лице, заемало висша публична 

длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или 

задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени 

поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, 

принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на 

българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си 

от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива 

процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано 

от нея юридическо лице. 

Съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗПКОНПИ забраната за участие в процедури за 

обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, 

принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на 

българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало 

съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или 

контрол след освобождаването му от длъжност. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Лицата, заемащи висши публични длъжности по смисъла на 

ЗПКОНПИ, са посочени в чл. 6 от същия закон. 

 

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по 

чл. 313 от НК. 

 

 

Дата: ......................................   ДЕКЛАРАТОР: ............................................................... 

                                                                                             (име и фамилия, подпис) 
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                                                                                 Приложение № 8 

Д О Г О В О Р 

 

 

Днес, ...................2019 г. в град София, на основание чл. 194 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), между: 

 

 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА (КРС), БУЛСТАТ 

121747864, с адрес: гр. София 1000, район „Средец”, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, 

представлявана от Кристина Хитрова - главен секретар и Йордан Пеев - началник на отдел 

„Счетоводна дейност“, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, 

и 

ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТИД, КЛОН БЪЛГАРИЯ, ЕИК 

130899134, с адрес: гр. София 1407, район „Лозенец”, кв. „Лозенец”, бул. „Никола Вапцаров” 

№ 55, Експо 2000 офис парк, сграда 4, ет. 7, регистрирано по ф.дело № 3474/ 2002г. при  

Софийски градски съд, представлявано от Георги Александров - управител, наричано по-долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

 

се сключи настоящия договор за следното: 

 

 

                                                           ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Член 1. 

Предмет на настоящия договор е предоставяне на техническа поддръжка (Актуализация на 

лицензирания софтуер и поддръжка - АЛСП) за програмните продукти на Oracle, така както 

са описани в Документ за подновяване на техническа поддръжка № ................. (включително 

и договорите, към които се препраща), съставляващ Приложение № 1 - неразделна част от 

договора. 

 

 

                                                         ЦЕНА НА ДОГОВОРА  

 

Член 2. 

Общата цена на услугите по техническа поддръжка - АЛСП, посочени в чл. 1., е в размер на 

…..лв. (….) без ДДС или ……лв. (…..) с ДДС. 

 

Цените на отделните единици поддържан софтуер са посочени в Документа за подновяване 

на техническа поддръжка на Oracle № ....... и няма да бъдат променяни по време на действие 

на договора. Върху договорената цена се начислява ДДС в съответствие с действащите 

законови разпоредби.  

 

 

                                                                     ПЛАЩАНЕ 

 

Член 3. 

Възложителят ще заплати договореното възнаграждение чрез банков превод по сметка на 

Изпълнителя, а именно: IBAN: BG44 CITI9250 1000 11 25 00, BIC: CITIBGSF, при Банка: 

Ситибанк Европа АД – клон България, въз основа на издадена фактура-оригинал. Срокът за 
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плащане е до 10 (десет) дни от датата на получаване на фактурата от Възложителя. 

Изпълнителят представя фактурата в 5-дневен срок от подписване на договора. 

 

                                                           СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Член 4. 

Услугите по техническа поддръжка, посочени в чл. 1 се предоставят, както следва: 

 

съгласно Документ за подновяване на техническа поддръжка № ....................... – Приложение 

№ 1 към договора. 

Настоящият договор влиза в сила от момента на подписването му от двете страни и ще се 

прилага от 01.02.2020 г.  

 

                                                

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Член 5. 

Изпълнителят се задължава да изпълнява услугите в съответствие с Политиките на Oracle за 

техническа поддръжка (Политиките), които имат действие към момента, в който се извършва 

услугата. Политиките са достъпни на адрес: http://www.oracle.com/support/policies.html и могат 

да бъдат променяни по преценка на Oracle. 

 

 

                                                 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Член 6. 

Възложителят се задължава да заплати за услугите, предоставени съгласно настоящия 

договор. 

                                        

 

                                     ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА 

 

Член 7. 

Страните по Договора се съгласяват да уреждат своите отношения съгласно настоящия 

договор и приложенията към него, и нито една от страните не може да прекрати действието 

на договора, освен при следните условия: 

 Ако изпълнението на задълженията на някоя от страните е станало невъзможно поради 

непреодолима сила (force of majeure), определена като такава по смисъла на клаузата 

„Непреодолима сила” („Force majeure“) съгласно условията на Споразумението за 

лицензиране и услуги, сключено с Oracle при закупуването на програмите на Oracle, за 

които се отнасят услугите по поддръжка, предвидени в този договор; 

 ако една от страните по договора наруши съществено условие на договора и/или неговите  

приложения и не поправи неизпълнението си в срок от 30 дни от писмено уведомление за 

Oracle Database Enterprise 

Edition- Processor Perpetual 
2 FULL USE от 01.02.2020 г. до 31 януари 2021 г. 

Oracle Database Standard 

Edition 2 - Named User Plus 

Perpetual 

10 FULL USE от 16.08.2020 г. до 31 януари 2021 г. 

http://www.oracle.com/support/policies.html


21 

 

неизпълнението. С изключение на случаите на неплащане на дължими суми, изправната 

страна може по собствена преценка да се съгласи да бъде удължен този 30-дневен период за 

такъв период, какъвто страната, извършила нарушението продължава с разумни усилия да 

търси поправяне на неизпълнението. В случай на гореупоменатото прекратяване на 

действието на договора, всички суми, които са били дължими преди прекратяване на 

действието на договора, и всички суми, дължими за услуги, предоставени преди 

прекратяване на договора, следва да бъдат заплатени.   

 Други основания, предвидени в императивни норми на приложимото българско 

законодателство. 

                                                    

 

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

 

Член 8. 

Всеки спор или неразбирателство, които могат да възникнат във връзка с или по повод на 

този договор, ще бъде разрешаван от страните по договора по пътя на преговорите. В случай, 

че такъв спор не може да бъде разрешен добронамерено, същият ще бъде разрешаван от 

компетентния български съд. 

 

   

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

                                                                           

Член 9 

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. 

Изпълнителят гарантира, че лица, различни от Възложителя и оторизирани от него 

служители, нямат достъп до личните данни, обработвани в хода на изпълнението на договора, 

доколкото достъпът е под контрола на Изпълнителя.  

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 Възложителя 

служители за контакт във връзка с изпълнението на договора, ще обработва тези данни след 

консултация с Възложителя и с оглед неговите указания. 

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. 

Страните се съгласяват при необходимост да си съдействат при искане за упражняване на 

правата на субектите на лични данни по Регламент (ЕС) 2016/679. 

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. 
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КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

                                                                       Член 10 

Изпълнителят по този договор се задължава да пази поверителност и да не разкрива или 

разпространява информация, станала му известна при или по повод изпълнението на 

договора. 

                                                       

                                       ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Член 11. 

Този Договор е съставен в  два еднообразни екземпляра, от които един за Възложителя и един 

– за Изпълнителя. 

 

Отговарящ за изпълнението на договора от страна на КРС за времето на неговото действие е 

Златка Асенова, тел: 02/ 949 2722; ел.адрес: zasenova@crc.bg  
 

Отговарящ за изпълнението на договора от страна на Изпълнителя за времето на неговото 

действие е Сибила Спасова, тел 02/9238102, ел. адрес: sibila.spasova@oracle.com 

 

Приложения: 

1. Приложение № 1 – Документ за подновяване на поддръжката с № ............. 

2. Ценово предложение. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

Комисия                                                                    Оракъл Ийст Сентръл 

за регулиране на съобщенията   Юръп Лимитид, клон България 

                                       

                                          

..................................     ..................................   

Кристина Хитрова     Георги Александров- Управител  

Главен секретар на КРС                                         

       

.................................. 

Йордан Пеев  

Началник на отдел “Счетоводна дейност” 

 

mailto:zasenova@crc.bg

