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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Предоставяне на услуга за 
интегрирана система за автоматизиране на услугите на гише” се провежда въз основа на Решение 
по т.6 от Протокол № 17/16.07.2010г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД и 
Заповед № РД-08-19 / 31.01.2011 г.  на главния изпълнителен директор на “Български пощи” 
ЕАД (Приложение №1 към документацията). 

Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на процедурата на 
обществената поръчка, се регламентират от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, правилника 
за прилагане на ЗОП и настоящата документация. Процедурата се провежда от комисия, 
назначена от възложителя по чл. 34 от ЗОП.  

А. Възложител на обществената поръчка. 

По смисъла на тази документация и на основание чл.7, т.5, чл. 7г, от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), Решение по т.6 от Протокол № 17/16.07.2010г. на Съвета на директорите на 
“Български пощи” ЕАД, Заповед № РД-08-19 / 31.01.2011 г.  на главния изпълнителен директор 
на “Български пощи” ЕАД, Възложител на обществената поръчка е „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” 
ЕАД, адрес: гр.София 1700, ул.”Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, тел. 949- 3264, факс: 
868 - 32 - 74. 
 

Б. Обект на обществената поръчка. 
1. „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, чрез открита процедура по ЗОП, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и 
чл. 14, ал.1, т.3 възлага обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуга за интегрирана 
система за автоматизиране на услугите на гише”. 
2. Обществената поръчката е с място на изпълнение: Централно управление на “Български 
пощи” ЕАД, гр.София 1700, ул.”Академик Стефан Младенов” 1, бл.31.  
 
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА. 
 
А. Условия за участие.  

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва участник, който:  
1.1. Отговаря на изискванията на чл. 9, чл. 46 и чл.47 от ЗОП. 
1.2. Представи доказателства за икономическо и финансово състояние, посочени в чл. 50, ал. 1, т. 
2, и т. 3 от ЗОП. 
1.3. Представи доказателства за технически възможности и квалификация, посочени в чл. 51, ал. 
1, т.1, т. 5 и т. 6 от ЗОП.  
2. В процедурата не може да участва участник, който: 
2.1. e осъден/а с влязла в сила присъда за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;  
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;  
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;  
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 
2.2. е обявен в несъстоятелност;  
2.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните 
закони и подзаконови актове; 
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2.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с 
кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че кандидатът или 
участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони 
и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или 
кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 
2.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;  
2.6.  има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен 
орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични 
задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно 
правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;  
2.7. при който лицата по ал. 4 са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната 
разпоредба на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 
организация. 
2.8. е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от  Закона за предотвратяване и разкриване на 
конфликт на интереси.      
3. Изискванията по т. 2.1., 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 и т. 2.8 се отнасят и за следните лица:  
3.1. при събирателно дружество – за лица по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал.1 от Търговския закон;  
3.2. при командитно дружество – за лица по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 
отговорните съдружници; 
3.3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал.2 от Търговския закон, а 
при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лица по чл. 147, ал.1 от Търговския 
закон; 
3.4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал.2 от Търговския закон, а при 
липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал.1 от Търговския закон; 
3.5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал.4 от Търговския закон; 
3.6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които 
представляват участника.  
3.7. в случаите по т. 3.1-3.6. - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице 
има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 
представителна власт е включена територията на Република България. 
4. Обстоятелствата по т. 2 се удостоверяват с декларация (Приложение № 3а, съответно 
Приложение № 3б) при подаването на офертата. 
5. Всеки участник е длъжен да обяви писмено пред възложителя промените в обстоятелствата по 
предходните точки, в 7-дневен срок от настъпването им /Приложение № 3в/. 
 

Б. Документи, представяни от участника. Форма. 
 
1. Участниците в процедурата представят, посочените по-долу документи:                   
1.1. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от 
Закона за търговския регистър, когато участника е юридическо лице или едноличен търговец; 
копие от документа за самоличност, когато участника е физическо лице. Чуждестранните 
юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или 
административен орган в държавата, в която са установени; В случай, че за изпълнението на 
поръчката участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и 
оригинал или нотариално заверено копие на документа (договор за гражданско дружество), с 
който е създадено обединението. В него следва да е посочено лицето, което ще представлява 
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обединението в качеството му на участник в процедурата. В случай, че документът за създаване 
на обединението не съдържа изрично посочване на представляващото лице, към офертата се 
представя оригинал на пълномощно, с което участниците в обединението упълномощават някое 
от лицата да представлява обединението в процедурата за възлагане на обществената поръчка; 
1.2. Оригинал или заверено копие от удостоверение за актуално състояние за участници – 
юридически лица или еднолични търговци, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на 
подаване на офертата. /важи само за участник, който не е пререгистриран по реда на Закона за 
търговския регистър/. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен 
документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени; 
1.3. документ за гаранция за участие в съответствие с изискванията, посочени в раздел ІV от 
документацията; 
1.4. доказателства за икономическото и финансово състояние в съответствие с т.1.2. от раздел ІІ, 
буква”А” на документацията; 
1.4.1. заверено копие от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите на участника  
за последните три години /2007 г. 2008 г. и 2009 г/.; 
1.4.2. информация за общия оборот и за оборота на услугите, сходни с обекта на поръчката за 
последните три години (2007, 2008, 2009 г.) в зависимост от датата, на която участникът е 
регистриран или е започнал дейността си; 
Минимално изискване: Участникът следва да докаже общ оборот на стойност най-малко 4.5 
(четири милиона и петстотин хиляди) милиона лева за последните три финансови години (2007, 
2008, 2009 г.). 
Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице е необходимо 
минималното изискване да се изпълнява от водещия партньор в обединението.  

1.5. доказателства за технически възможности и/или квалификация в съответствие с т.1.3. от 
раздел ІІ, буква”А” на документацията, които следва да гарантира и декларира: 

1.5.1. списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните три години, 
включително стойностите, датите и получателите, придружен от заверени копия на договорите и 
препоръки за добро изпълнение; 

Минимално изискване: За последните 3 години участникът трябва да имат успешно изпълнени 
поне 3 проекта за разработване и внедряване на централизирани уеб базирани информационни 
системи, като поне един е на стойност не по-малко от 1 (един) милион лева без ДДС, а другите 
два да са на стойност не по-малко от 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева. 

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице е необходимо 
минималното изискване да се изпълнява от водещия партньор в обединението.  

1.5.2. Сертификат за внедрена система за управление на качество по стандарт ISO 9001:2000 или 
еквивалентен, за дейностите анализ, проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на 
информационни системи; 

1.5.3. Списък на специалистите, които ще са ангажирани с изпълнението на поръчката. 

1.5.4. Справка за образователната и професионална квалификация на техническите специалисти 
на участника ангажирани с изпълнение на поръчката – прилагат се копия от сертификатите на 
служителите на участника, от които да е видно, че те притежават необходимата квалификация, 
автобиографии, дипломи за висше образование и други документи, доказващи образованието и 
професионалната квалификация на специалистите; 

1.6. декларация, подписана от законния представител на участника, че не са налице 
обстоятелствата по раздел ІІ, буква А, т. 2.1. до 2.8. (попълнена съгласно образеца – 
Приложение № 3а); 
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1.7. декларации, подписани от всички членове на управителния и/или надзорен орган на 
участника, а в случай, че членовете са юридически лица  - от техните представители в 
съответния управителен орган, че не са налице обстоятелствата по раздел ІІ, буква А, т. 2.1., 2.2, 
2.3, 2.5, 2.6, 2.7 и т.2.8 (попълнени съгласно образеца – Приложение № 3б); 
1.8. предлагана цена за изпълнение на поръчката – представена в съответствие с образеца на 
ценова оферта (Приложение № 6) – поставена в отделен запечатан, непрозрачен плик; 
1.9. декларация от законния представител на участника, попълнена съгласно образеца - 
Приложение № 3в; /подава се само от непререгистрираните по смисъла на Закона за 
търговския регистър/; 
1.10. попълнен образец на справка- Приложение № 4; 
1.11. копие от регистрация по БУЛСТАТ; /подава се само от непререгистрираните по смисъла 
на Закона за търговския регистър/; 
1.12. копие от документ за закупена документация за участие в процедурата; 
1.13. нотариално заверено пълномощно на представителя на участника в процедурата, ако не е 
законен представител; 
1.14. парафиран проекто-договор, който не се попълва, но се прилага към офертата, като 
участникът парафира всяка страница от него и подпечата последната страница за Изпълнител. С 
тези действия участникът удостоверява, че са се запознали и приемат условията на проекта на 
договор; 
1.15. техническо предложение, съгласно Техническото задание;  
1.16. декларация за съгласие за участие на подизпълнители, ако има такива, в която се посочва 
дела на тяхното участие и позицията, за която участват; 
1.17. оферта, изготвена съгласно образеца – Приложение № 5; 
1.18. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.  
           
Нотариалните заверки да не предхождат датата на представяне на офертите с повече от 
три месеца. Копията от всички документи, за които не се изисква изрична нотариална 
заверка, се представят заверени от участника. 
(В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по раздел ІІ, 
буква Б т. 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.9., 1.10., 1.11, 1.16., 1.18, се представят и за всеки от 
подизпълнителите.) 
            Забележка : В случай, че участникът е чуждестранно лице документите по т.1.1. и 1.2. се 
представят в легализиран превод на български език, а останалите документи, които са на чужд 
език се представят и в превод на български език. Ако участникът – чуждестранно лице е 
обединение, документите се представят за всеки от участниците в него.  
           В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице документите по т. 1.1., 
1.2., т.1.4., т.1.5. 1.6., 1.7., 1.10, 1.11, 1.12 се представят от всяко физическо или юридическо лице, 
включено в обединението.    

2. Описаните по-горе документи следва да се представят във вида, посочен в настоящата 
документация. В случай, че документите не отговарят на изискванията на Възложителя, 
участникът се отстранява от участие. 

 

ІІІ. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА. СРОКОВЕ В ПРОЦЕДУРАТА. 

1. Разходите, свързани с подготовката и представянето на офертите за участие в процедурата, са 
за сметка на участниците.  

2. Закупуването на документацията е задължително условие за участие в процедурата. 

3. Стойността на настоящата документация за участие в процедурата, в размер на 10 (десет) лева 
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без ДДС, и е за сметка на участниците. 

4. Документацията се получава всеки работен ден, след заплащането й в брой в касата на ЦУ на 
“Български пощи” ЕАД, ул.”Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, ет. 3, стая № 304 от 09.00 
до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч., до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите, 
посочен в обявлението за обществена поръчка. В случай, че срокът изтича в неприсъствен ден, 
този ден не се брои и срокът изтича на следващия присъствен ден. 

/Лицата имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят. При 
поискване от заинтересованото лице, придружено от платежен документ за стойността на 
документацията, възложителят е длъжен да я изпрати за сметка на лицето, отправило 
искането./ 

5. Всяко лице, закупило документацията за участие в процедурата може да поиска писмено от 
възложителя разяснения по нея. Разясненията по документацията могат да бъдат искани не по-
късно от 10 дни преди изтичане на срока за подаване на оферти. 

6. В 4-дневен срок от постъпване на искането, Възложителят изпраща разяснението до всички 
участници, закупили документация за участие и посочили адрес за кореспонденция, без да 
посочва в отговора наименованието на участника, отправил запитването. 

7. Всички разяснения по документацията за участие в процедурата се превръщат в нейна 
неразделна част и се предоставят на всяко следващо лице, закупуващо документация за участие. 

 

ІV. ДЪЛЖИМИ ГАРАНЦИИ. 
1. Участниците представят гаранция за участие в откритата процедура в размер на: 15 400 
(петнадесет хиляди и четиристотин) лева. Видът на гаранцията – парична сума или банкова 
гаранция се избира от участника. 
1.1. В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за участие в процедурата под формата 
на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на “Български пощи” ЕАД в 
Райфайзенбанк (България) ЕАД, Сметка в лева: IBAN:  BG88RZBB91551032734305, BIC: 
RZBBBGSF или в касата на ЦУ на “Български пощи” ЕАД, ул.”Академик Стефан Младенов” 
№1, бл.31, ет. 3, стая № 304 от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч. Оригинален платежен 
документ, удостоверяващ превода на сумата на гаранцията за участие по сметката на 
възложителя се прилага в плика с офертата на участника.  
1.2. В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за участие в процедурата под формата 
на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от българска банка, с която банката 
писмено и безусловно да се задължи да плати на “Български пощи” ЕАД при предявяване, 
сумата на гаранцията за участие. Срокът на банковата гаранция следва да бъде 90 (деветдесет) 
календарни дни. Оригиналът на банковата гаранция се представя в плика с офертата на 
участника. 
2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа от Възложителя, когато участникът: 
2.1. оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на оферти; 
2.2. обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора; 
2.3. е определен за изпълнител на поръчката, но не изпълни задължението си да сключи договор 
за обществената поръчка. 

В случаите, по т. 2.1. и т. 2.3., когато участникът е представил банкова гаранция, 
Възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.  

3. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават от Възложителя, както следва: 
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3.1. за отстранените участници в срок от пет работни дни след изтичането на срока за обжалване 
на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 

3.2. класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена 
поръчка, а на останалите класирани участници – в срок пет работни дни след изтичане на срока 
за обжалване на решението за определяне на изпълнител; 

3.3. при прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка гаранциите на 
всичките кандидати или участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на 
срока за обжалване на решението за прекратяване. 

4. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в 
размер на 3 % от стойността на поръчката. Видът на гаранцията – парична сума или банкова 
гаранция се избира от участника. 

4.1. В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора под формата 
на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на “Български пощи” ЕАД в 
Райфайзенбанк (България) ЕАД, Сметка в лева: IBAN: BG88RZBB91551032734305, BIC: 
RZBBBGSF  преди сключване на договора за изпълнение на поръчката. 

4.2. В случай, че участникът избере да представи гаранцията за изпълнение на договора под 
формата на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от българска банка, с която 
банката писмено и безусловно да се задължи да плати на “Български пощи” ЕАД при 
предявяване сумата на гаранцията за изпълнение на договора. Срокът на банковата гаранция 
следва да бъде 30 календарни дни след срока на действие на договора. Оригиналът на банковата 
гаранция се представя преди сключване на договора за изпълнение на поръчката.  

5. Гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава при условията и сроковете, посочени в 
договора за възлагане на обществената поръчка.  

6. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата 
законно са престояли при него. 

 

V. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

А. Общи положения.  

1. Всеки участник може да подаде само една оферта с един вариант, в един оригинален 
екземпляр за участие.  

2. Офертата трябва да е написана четливо, да няма механични или други явни поправки по нея. 
Документи с явни поправки не се разглеждат. 

3. Офертата се изготвя съгласно приложения образец - Приложение № 5 към документацията. 

4. Подаването на офертата означава, че Участникът, приема изцяло всички специални и общи 
правила, определени в настоящата документация. Всяка клауза за обратното ще доведе до 
отстраняване на участника. 

Б. Съдържание. 
1. Всяка оферта и свързаната с нея документация трябва да е изготвена на български език. В 
случай, че участникът е чуждестранно лице документите по т.1.1. и 1.2. от раздел ІІ, буква “Б” се 
представят в легализиран превод на български език, а останалите документи, които са на чужд 
език се представят и в превод на български език. 
2. Офертата трябва задължително да съдържа документите, посочени в раздел ІІ, буква “Б”, т.1. 
Те се представят като приложения към офертата и са неразделна част от нея. При непредставяне 
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на документ, посочен в настоящата документация възложителят отстранява участника от участие 
в процедурата. По свое желание участникът може да представи и други документи, извън 
задължително изискваните.  
2.1. Документите се подреждат в посочената от Възложителя последователност в раздел ІІ, б.Б, 
т.1 и при непрекъсната номерация на страниците. 
3. Описание на предлаганите от участника условия за изпълнение на поръчката, съгласно 
Техническите изисквания   /Приложение № 2/.  
4. Посочва се срокът за изпълнение на поръчката. 

5. Участникът посочва предлаганата от него цена за изпълнение на поръчката, като спазва 
образеца на ценова оферта - Приложение № 6. Стойността на поръчката се посочва в български 
лева, по следната схема: 
5.1. Предлаганата цена следва да бъде в български лева и да не включва ДДС: 
5.2. Общата цена на поръчката е твърда и не подлежи на преразглеждане за срока на договора, 
освен в случаите на чл. 43, ал.2 и 3 от ЗОП.  
5.3. Грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите от участника  цени са за негова 
сметка. 

6. Участникът посочва срока на валидност на офертата си в съответствие с предвидения от 
Възложителя срок в обявлението за обществената поръчка. Този срок е еднакъв за всички 
участници. В случай на необходимост Възложителят може да изиска от класираните участници 
да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за 
изпълнение на обществената поръчка. 

 

VІ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 
 
А. Запечатване и маркиране на пликовете      

1. Офертата се представя с всички съпътстващи я документи в един запечатан непрозрачен плик 
от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с известие за 
доставяне, съдържащ три плика, съгласно указаните по-долу изисквания. Ако се използват 
самозалепващи се пликове, то те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише 
горната част на лепенката (всеки равностоен метод се приема). 

2. Върху плика с офертата  се посочват : 

- обектът на обществената поръчка и наименованието на предмета на поръчката. 

- името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт, или електронен 
адрес. 

 
3. В плика с офертата, участникът следва да постави три отделни запечатани непрозрачни и 
надписани плика, както следва:  
3.1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор" , в който се поставят документите, изисквани от 
възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 7, 10 – 12 /, отнасящи се до критериите за подбор на 
участниците; 
3.2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" , в който се поставят:  

• документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя 
критерий и посочените в документацията изисквания - описанието, посочено в т.3, от 
раздел V, буква Б; 

• попълнения и подписан образец на офертата, съгласно Приложение № 5; 
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3.3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена" , който съдържа ценовото предложение на участника, 
като неговото съдържание следва да отговаря на приложения образец (Приложение № 6) и 
посоченото в т. 5 от раздел V, буква Б. 

Всички пликове трябва да бъдат запечатани и непрозрачни. 

Ненадписани пликове и пликове, които не отговарят на горепосочените изисквания не се 
отварят и участника се отстранява от участие. 

Б. Подаване и приемане на офертите. 
1. Офертата се подава от участника или негов надлежно упълномощен представител – лично или 
по пощата с препоръчано писмо с известие за доставяне. При лично представяне на 
предложението лицето следва да се легитимира с лична карта и/или копие от съдебно решение за 
регистрация, ако е законен представител, и с лична карта и съответно пълномощно, ако е 
упълномощен представител. 

2. Срокът за получаване на офертата е посочен в обявлението за обществена поръчка. В случай, 
че срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича на следващия 
присъствен ден.  

3. Офертите се приемат от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. всеки работен ден до изтичане 
на срока, посочен в т. 2, в сградата на ЦУ на “Български пощи” ЕАД, намираща се на адрес: 
гр.София, ул.”Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, в дирекция „Информационни и 
комуникационни технологии”.  

4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и точния час на 
получаване. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се 
издава документ. 

5. Всички оферти, представени след срока по т. 2 не се приемат от Възложителя. Такива оферти 
незабавно се връщат на участника и това се отбелязва в регистъра по т. 4. 

6. Не се приема и оферта в незапечатан, прозрачен плик, или в плик с нарушена цялост. Такава 
оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра по т.4. 

7. Участникът поема всички рискове по предаването, включително непреодолима сила. 

8. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или 
оттегли офертата си.  

 

VІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 
 
А. Отваряне и разглеждане на офертите 
1. Отварянето на офертите се извършва от 11:00 часа на първия работен ден, след изтичане срока 
за подаване на офертите, в сградата на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, ул. 
„Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, зала 212. При промяна на датата и часа на отваряне на 
офертите участниците се уведомяват писмено.  
2. Отварянето на офертите се извършва от комисия, назначена от Възложителя след изтичане на 
срока за приемане на офертите. Комисията започва работата си след получаване на списъка с 
участниците и представените оферти.  
3. Пликовете с офертите на участниците се отварят съобразно реда на постъпване.  
4. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 
масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. 
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5. При отваряне на офертите и при проверката на списъците, посочени в т. 4, може да присъства 
по един представител на участниците в процедурата - законен или изрично упълномощен, както 
и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.  
6. Представителите на участниците, представителите на средствата за масова информация и на 
юридически лица с нестопанска цел се допускат до действията на комисията по т.4 само при 
представяне на документ за самоличност и документ, доказващ представителната им власт. 
Присъстващите представители се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие. 
7. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три 
отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 
3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 
3 на останалите участници. 
8. В присъствието на лицата по т. 4 комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете 
подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител 
от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. 
Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа. Не се 
отварят пликовете с надпис “Предлагана цена”.  
9. След извършването на действията по т. 7 и т. 8 приключва публичната част от заседанието на 
комисията. 
10. Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите относно 
наличието и редовността на представените документи в плик № 1. 
11. В протокола по т. 10 комисията описва изчерпателно липсващите документи или 
констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва 
да се представят допълнително и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички 
участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на протокола. 
Участникът няма право да представя други документи освен посочените в протокола по т. 10. 
12. След изтичането на срока по т. 11 комисията проверява съответствието на документите в 
плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от 
възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не 
отговарят на изискванията за подбор. 
13. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от 
тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и 3. 
Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на 
участниците. 
14 Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: 
14.1. не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП и раздел ІІ, буква Б, т. 
1 от настоящата документация, на основание чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП.   
14.2. не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка, поради наличие на 
някое от обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП и раздел ІІ, буква А от настоящата 
документация, на основание чл. 69, ал.1, т. 2 от ЗОП.  
14.3. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия 
от Възложителя, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП; 
14.4. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП, на 
основание чл. 69, ал.1, т. 4 от ЗОП.  
15. За извършените действия се съставя протокол, който се подписва от членовете на комисията. 
16. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 
възложителя, не се отваря.  
17. Когато критерият е „икономически най-изгодна оферта” , комисията отваря плика с 
предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други 
показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол. 
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18. Възложителят е длъжен да обяви по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и 
оповестяване на ценовите оферти. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да 
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация. 
19.  Когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, преди отварянето на 
ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на 
офертите по другите показатели. 
 

Б. Оценяване и класиране на офертите. 
1. Офертите се оценяват от комисията в съответствие с критерия – „икономически най-

изгодна оферта”  и Методика за оценка, неразделна част от настоящата документация. 
2. Показатели за оценка на офертите и  тежестта им в крайната комплексна оценка: 

• Предложена цена за разработване и внедряване на информационната система – 
50% 

• Предложен срок за изпълнение – 10% 
• Техническа оценка – 35% 
• Оценка на организация и методологията за изпълнение на поръчката – 5% 

 
3. Методика за определяне на комплексната оценка на  предложенията: 
 

Показател  
 

Относително 
тегло 

Символно 
обозначение 

(точките по 
показателя) 

1 2 3 
1. Предложена цена за разработване 
и внедряване на информационната 
система  

50 % Оц 

2. Предложен срок за изпълнение 10 % Ос 
3. Техническа оценка 35 % От 
4. Оценка на организация и 
методологията за изпълнение на 
поръчката 

5 % Ом 

 
В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 

са посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 
100%); в колона № 3 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи дадена 
оферта в конкретен показател. 
 
Указания за определяне на оценката по всеки показател: 
 
Показател 1 – Оценката на Предложена цена за разработване и внедряване на информационната 
система е с максимален брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценка – 50 %. 
Оц се изчислява по следната формула: 
Оц = Цmin / Цn * 100 
където: 
Цmin e най-ниската предложена цена сред допуснатите участници; 
Цn е цената на n-тия участник.  
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Показател 2 – Оценката на Предложения срок за изпълнение е с максимален брой точки 100 и 
относително тегло в комплексната оценка – 10 %. 
Ос се изчислява по следната формула: 
Ос = Осmin / Осn * 100 
където: 
Осmin e най-късия предложен срок в месеци за изпълнение сред допуснатите участници,  
Осn е предложения срок за изпълнение в месеци на n-тия участник.  
 
Показател 3 – Техническата оценка е с максимален брой точки 100 и относително тегло в 
комплексната оценка – 35 %. 
Оценяват се следните под-показатели: 
 

No. Под-показател Максимален 
брой точки  

От 1 Представеното от кандидата описание и подход 
за изграждане на Административните функции 
на системата 
Оценява се съответствието на предложения 
функционален обхват  съгласно Техническото 
задание и подхода за неговата реализация.  

6 

От 2 Представеното от кандидата описание и подход 
за изграждане на Функционалност Регистриране 
на клиент/ абонат 
Оценява се съответствието на предложения 
функционален обхват  съгласно Техническото 
задание и подхода за неговата реализация. 

6 

От 3 Представеното от кандидата описание и подход 
за изграждане на Функционалност Предоставяне 
на услуги на (не)регистриран клиент 
Оценява се съответствието на предложения 
функционален обхват  съгласно Техническото 
задание и подхода за неговата реализация.   

6 

От 4 Представеното от кандидата описание и подход 
за изграждане на Функционалност Регистриране 
на сметки/услуги към клиентски профил 
Оценява се съответствието на предложения 
функционален обхват  съгласно Техническото 
задание и подхода за неговата реализация. 

6 

От 5 Представеното от кандидата описание и подход 
за изграждане на Функционалност Търсене 
Оценява се съответствието на предложения 
функционален обхват  съгласно Техническото 
задание и подхода за неговата реализация. 

6 

От 6 Представеното от кандидата описание и подход 
за изграждане на Функционалност Управление 
на каса 
Оценява се съответствието на предложения 
функционален обхват  съгласно Техническото 
задание и подхода за неговата реализация. 

6 
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No. Под-показател Максимален 
брой точки  

От 7 Представеното от кандидата описание и подход 
за изграждане на Функционалност Управление 
на такси и комисионни 
Оценява се съответствието на предложения 
функционален обхват  съгласно Техническото 
задание и подхода за неговата реализация. 

6 

От 8 Представеното от кандидата описание и подход 
за осигуряване на Методи за извършване на 
плащания 
Оценява се съответствието на предложения 
функционален обхват  съгласно Техническото 
задание и подхода за неговата реализация. 

6 

От 9 Представеното от кандидата описание и подход 
за изграждане на Функционалност Справки 
Оценява се съответствието на предложения 
функционален обхват  съгласно Техническото 
задание и подхода за неговата реализация. 

6 

От 10 Представената от кандидата визия за изграждане 
на отделните нива в архитектурата на системата. 
Оценява се степента на изпълнение на 
изискванията относно защита, надеждност, 
сигурност, производителност и др. Оценка на 
обосновката на кандидата за избор на 
технически средства (операционна система, 
база данни приложен сървър, средства за 
защита) за реализация на системата. 

15 

От 11 Представената от кандидата визия по отношение 
на интегритета на отделните компоненти на 
системата. 
Оценява се предложената технологична среда 
за изграждане на компонентите на системата, 
възможностите за модулно и обектно 
изграждане, възможностите  нивата на 
интегритет да гарантират по-висока 
сигурност на системата. 

10 

От 12 Представеното от кандидата описание и визия 
по отношение осигуряване на защита и 
сигурност на информацията. 
Оценява се предложеното от кандидата 
описание за защита на данните от 
неправомерен достъп, загуба или повреда на 
данните съгласно 

12 

От 13 Представената от кандидата визия за изграждане 
на системата по отношение на бъдещо нейно 
разширение. 
Оценява се представеното описание на 
кандидата за скалируемост и възможности за 

9 
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No. Под-показател Максимален 
брой точки  

преразпределение в случаи на надграждане на 
системата.  

 
За оценка на системата всеки кандидат представя подробно техническо описание на 

информационната система. 
За всяка спецификация на системата за всеки участник комисията дава цяло число точки, 

които са между нула и посоченото в съответната позиция на таблицата максимална стойност. 
Когато за даден кандидат се установи, че в предлагания от него продукт дадена спецификация на 
продукта не съответства и/или съответното описание е непълно, то за тази спецификация по 
съдържанието за този кандидат комисията определя 0 точки. 

Общата оценка на информационната система е сбор от получените оценки за всяка от 
отделните позиции, както следва: От = От 1 + От 2 + От 3 + … От 13 
 
Показател 4 – Оценка на организация и методологията за изпълнение на проекта е с максимален 
брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценка – 5 %. 
Оценяват се следните под-показатели: 
 

 Под-показател Максимален 
брой точки 

Ом1 Стратегия на участника 
Ом 1 = Ом 1.1 + Ом 1.2 + Ом 1.3 + Ом 1.4 

70 

Ом 1.1 Визия на кандидата за изпълнение на проекта 
Оценява се разбирането на кандидата на 
изискванията на Възложителя и подход за 
постигане на целите и резултатите. 

10 

Ом 1.2 Подход на кандидата за управление на проекта 
Оценява се предложеното от кандидата 
описание за практическо организиране на 
работните процеси и дейности по проекта 
съобразно изискванията Възложителя и 
съгласно международните стандарти и най-
добрите практики.  

20 

Ом 1.3 Подход на кандидата за управление на риска 
Оценява се представеното от кандидата 
обяснение на рисковете и допусканията, 
оказващи влияние върху изпълнението на 
проекта. Демонстриране на възможностите на 
кандидата за прилагане на утвърдена 
методология за оценка на риска и намаляване на 
негативните последици от него по проектите в 
хода на предоставяне на дадената услуга. 

20 

Ом 1.4 Подход на кандидата за управление на 
качеството 
Оценява се представеното от кандидата 
описание на процеса на управление на 
изпълнението на проекта и вътрешния контрол, 
който той ще упражнява за осигуряване на 

20 
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качеството. 
Ом 2 План – график, предложен от кандидата за 

изпълнение на проекта 
Оценява се предложения от кандидата за 
адекватност по отношение на време на 
изпълнение, последователност и 
продължителност съгласно изискванията на 
Възложителя. Правилно ли са разпределени 
дейностите в периода на изпълнение на 
проекта. 

30 

 
Оценяването на под-показателите ще се извършва на базата на експертна оценка за 

съответствието на предложението на участника с изискванията на Възложителя. За всеки 
показател членовете на комисията дават цяло число между нула и посочения в горната таблица 
максимален брой точки. 

Общата оценка на организацията и методология за изпълнение на поръчката на участника 
е сбор от получените оценки за всеки показател на участника, както следва: 

Ом  = Ом 1 + Ом 2 
 
Крайната оценка (КО) се получава от сумата от оценките по трите показателя: 
 
КО = Оц * 0.50 + Ос * 0.10 + От * 0.35 + Ом * 0.05 
 
На първо място се класира кандидатът с най-висока обща оценка. Останалите оферти се класират 
по низходящ ред.  
 

В. Протокол на комисията. 

1. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на участниците, 
който съдържа реквизитите по чл. 72 от ЗОП. 

2. Протоколът на комисията, заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на 
процедурата, се връчва на Възложителя. 

3. С предаването на протокола на Възложителя комисията приключва своята работа. 

 

Г. Определяне на изпълнител на обществената поръчка. 

1. Възложителят в срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията, обявява с 
мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на 
поръчката. В решението Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата 
участници и оферти и мотивите за отстраняването им.  

2. Възложителят изпраща решението по т. 1 на участниците в 3-дневен срок от издаването му. 

 
Д. Прекратяване на процедурата 
 
1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано 
решение, когато: 
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1.1. не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 
- 53а от ЗОП; 
1.2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя; 
1.3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, 
надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 
1.4. първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор; 
1.5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в 
обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на 
поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди; 
1.6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 
отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. 
1.7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал.1 от ЗОП не се сключва договор за 
обществена поръчка. 
2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 
2.1. е подадена само една оферта; 
2.2. има само един участник, който отговаря на изискванията по чл.47 - 53а от ЗОП или само 
една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя. 
3. Възложителят е длъжен в тридневен срок от решението да уведоми участниците за 
прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка. 
 
VІІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА          
 
1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за 
изпълнител в резултат на проведената процедура. Договорът за обществена поръчка включва 
задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за 
изпълнител. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от 
уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 
Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за 
определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение 
на това решение, но не преди изтичането на 14-дневния срок. Възложителят няма право да 
сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по 
процедурата. 
2. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който 
при подписване на договора: 
2.1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т.2 от 
ЗОП; 
2.2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП; 
2.3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора; 
2.4. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, 
което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата. 
 
ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
1. Всички срокове, посочени в настоящата документация, се броят в календарни дни при 
спазване изискванията на чл. 72 от Закона за задълженията и договорите, освен ако изрично не 
са посочени в работни дни. 
2. За неуредените в настоящата документация случаи се прилагат съответните разпоредби на 
ЗОП и ППЗОП.   
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
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Приложение №1 – Заповед № РД-08-19 / 31.01.2011 г. на Главния изпълнителен директор на 
“Български пощи” ЕАД за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет „Предоставяне на услуга за интегрирана система за автоматизиране на услугите на 
гише”. 
Приложение №2   – Техническо задание  
Приложение №3а – Образец на декларация по чл.47, ал.1,2 и 5 от ЗОП 
Приложение №3б – Образец на декларация по чл. 47, ал.1, т.1, ал.2, т.2 и ал.5, т.1, т.2 от ЗОП 
Приложение №3в – Образец на декларация  
Приложение №4   – Образец на справка - административни сведения за участника  
Приложение №5   – Образец на оферта 
Приложение №6   – Образец на ценова оферта  
Приложение №7   – Проект на договор  
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Приложение №1 
 
 

ЗАПОВЕД 
 

№ РД-08-19 / 31.01.2011 г. 
 

На основание чл.103, ал.1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 3, ал. 1, т.2, 
чл.7, т.5 и чл. 7г от ЗОП, Решение по т.6 от Протокол № 17/16.07.2010г. на Съвета на 
директорите на “Български пощи” ЕАД   

 

НАРЕЖДАМ : 
 

1. Да бъде открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Предоставяне 
на услуга за интегрирана система за автоматизиране на услугите на гише”. 

2. Одобрявам обявлението по чл.25, ал.2 от ЗОП и документацията за участието в 
процедурата, които представляват неразделна част от настоящата заповед. 

3. На основание чл. 64, ал. 1 от ЗОП  обявлението за участие в откритата процедура да се 
изпрати едновременно до Агенцията по обществените поръчки за вписване в регистъра  и 
Държавен  вестник за обнародване в електронната му страница. 
           4. Документацията да бъде публикувана на електронната страница на „Български пощи” 
ЕАД. 

5. Възлагам на директора на дирекция „Основни услуги и логистика” изпълнението на 
настоящата заповед и организацията на подготовката за провеждане на процедурата.  

6. Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на зам. изпълнителния 
директор. 

Копие от заповедта да бъде връчено на съответните лица за сведение и изпълнение. 
 
 
 
 
 
                                                                             ДЕЯН ДЪНЕШКИ 

                                        ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
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Приложение №2 
 
 

 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
за 

„Предоставяне на услуга за интегрирана система за автоматизиране на 
услугите на гише” 
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1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Предмет на обществена поръчка е разработване и внедряване на централизирана информационна 

система за управление на предоставяните от „Български пощи” ЕАД услуги на интегрирано 

гише.  

2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

"Български пощи" ЕАД е основен пощенски оператор, който чрез мрежата си от близо 3000 

пощенски станции на територията на цялата страна предоставя на своите клиенти богато 

разнообразие от пощенски и търговски услуги: 

• Универсални и неуниверсални пощенски услуги 

• Парични преводи 

• Хибридна поща, митническо обслужване 

• Търговска дейност 

• Заплащане на битови сметки и задължения към мобилни оператори 

• Регистриране на предплатени карти на мобилните оператори 

• Други услуги. 

3. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

3.1. Основна цел 
 

Основната цел на системата е модернизиране и усъвършенстване предоставянето на пощенски и 

търговски услуги на "Български пощи" ЕАД  на своите клиенти. 

3.2. Специфични цели 

• Създаване на унифициран модел за обслужване на клиенти на интегрирано гише 

• Автоматизация и модернизация на обслужването на клиенти 

• Повишаване на качеството на обслужване на клиентите 

• Създаване на условия за пълно проследяване  на операциите по предоставяне на 

услуги 

• Постигане на оперативен контрол в реално време 

• Намаляване на рисковете от злоупотреби 
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• Намаляване на възможностите за допускане на техническите грешки. 

3.3. Целеви групи 
 

Целеви групи представляват цялата пощенска мрежа от регионални и пощенски единици, 

ръководството на дружеството на всички нива, както и клиентите на „Български пощи” ЕАД. 

3.4. Очаквани резултати: 
 
При реализирането на настоящия проект от изпълнителя се очакват следните резултати: 

• Внедрена централизирана информационна система за предоставяне и управление на 

пощенски и търговски услуги на интегрирано гише; 

• Внедрена централизирана информационна система за управление на касови плащания; 

• Проведени обучения за работа със системата в поне 4 териториални пощенски 

поделения. 

4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Кандидатът за изпълнител трябва да предложи график на проекта като неразделна част от плана 

за управление. В графика участникът трябва да опише срока за изпълнение и дейностите, 

техните под-дейности максимално детайлно, като покаже логическата връзка между тях. 

Всички очаквани резултати следва да бъдат ясно дефинирани във времето и спрямо 

последователността на изпълнение на проекта. 

5. БИЗНЕС МОДЕЛ 

Този раздел описва основните изисквания към модела и процесите за заплащане на услуги, 

предоставяни от „Български пощи” ЕАД на интегрирано гише. 

Бизнес моделът за интегрирано обслужване на клиентите на едно гише трябва да осигурява 

ефективен начин за въвеждане, проследяване и съхраняване на информация за всички услуги от 

момента на възникване на задължение по тях, до тяхното иницииране, обработване, плащане и 

отчитане. Моделът трябва да реализира максимална степен на автоматизация на дейностите за 

реализиране на услугите и да предоставя възможност за интегрирано обслужване на клиентите 

на „Български пощи” ЕАД на едно работно място. 

Моделът трябва да обслужва следните услуги, предоставяни от „Български пощи” ЕАД: 

• Пощенски услуги (включително приемане и предаване на колети, пратки и 

препоръчани писма); 

• Куриерски услуги (за страната и международни) 
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• Изплащане на социални помощи и пенсии; 

• Приемане и изплащане на пощенски записи в страната; 

• Парични преводи до 3 000 лв. към бюджетни организации, публични институции, 

администрации и други 

• Плащания на задължения към контрагенти на комунални услуги, държавни и 

общински институции  и други; 

• Търговска дейност (продажба на книги, издания, винетни стикери, пликове, картички, 

марки); 

• Регистриране на предплатени карти към трите мобилни оператора; 

• Абонамент за вестници и списания в ПС; 

• Разпространение на печата; 

Бизнес моделът трябва осигури максимално кратко време за въвеждане на данни чрез 

осигуряване на автоматизирани интерфейси към използваните от „Български пощи” ЕАД 

периферни устройства (касови апарати, електронни кантари, баркод четци). Бизнес моделът 

трябва да осигури еднократно въвеждане на данни и използването им по целия процес на 

извършване на дейностите по обработка на предоставяната услуга. Бизнес моделът трябва да 

намали до минимум дейностите, които извършват служителите по въвеждане на данни, с цел 

оптимизиране на времето за извършване на услугата. Бизнес моделът трябва да обхваща целия 

процес за извършване на всеки вид услуга с възможност за проследяване на статуса на 

изпълнение, когато това е приложимо за конкретния вид. 

Предложените процеси в модела трябва да  осигурят изграждане на интерфейси и свързаност  

към други информационни системи с цел улесняване преноса на информация, обобщаване на 

данни и извършване на оперативен контрол в реално време. 

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТА 

6.1. Общи изисквания 
 

• Системата за интегрирано обслужване на клиентите трябва да бъде разработена като 

централизирана уеб базирана система; 

• Системата трябва да  осигури динамично управление на потребителите на централно 

ниво чрез роли и права за достъп; 

• Системата трябва да предоставя стандартизирани механизми за получаване, 

обработване и предоставяне на данни от и към контрагенти на „Български пощи” 
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ЕАД, които да позволяват бързото включване на нов контрагент към предоставяните 

услуги; 

• Системата трябва да осигурява различни методи за отчитане на плащане, включително 

касово плащане и плащания извършени по банков или електронен път; 

• Системата трябва да предостави потребителски интерфейс, който да осигури бързина, 

удобство за работа и компактност на визуалните данни; 

• Контрол върху качеството на данните чрез автоматизиран формален и логически, с 

възможност за контрол и на времената за изпълнение на операциите. 

• Системата трябва да предоставя възможност за проследяване на състоянието на 

обработка на услугата, етапът, до който е обработена и приключването на дейностите 

по обработката. Системата трябва да има възможност и да получава данни от външни 

системи за статус и дейности по обработка на услуги. 

• Системата трябва да позволява идентифициране на заявителя на услугата по уникален 

метод. Системата трябва да предоставя възможност за създаване на личен профил на 

заявителя на услугата и да позволява съхраняване на история на заявените услуги.  

6.2. Функционални изисквания 

Този раздел описва основните функционални изисквания към системата. Тези изисквания са 

индикативни и подлежат на подробно специфициране от изпълнителя по време на реализиране 

на проекта. 

6.2.1. Административни функции 

 

Административните функции на системата включват: 

• Управление на организационната структура на  „Български пощи” ЕАД 

•  Управление на динамичен модел на ролите и потребителите в системата 

• Управление на контрагентите, чийто услуги ще бъдат обработвани през единната 

система 

• Управление на конфигурационни параметри на системата 

• Управление на номенклатурите на системата 

6.2.1.1. Управление на Роли 

Системата трябва да реализира функционалност за създаване, редактиране и деактивиране на 

роля, съвкупност от права за достъп. Пример за основните групи, които могат да бъдат 
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обособени като роли са: 

• Оператори/ касиери 

• Контрольори 

• Ръководители на звена и структурни единици 

• Администратори – лица, оторизирани за администриране и поддръжка на системата. 

Системата трябва да бъде инициализирана със предварително създадени роли, които да могат да 

бъдат променяни при необходимост, както и да бъдат добавяни нови. 

Участникът трябва да предостави описание на модел за поддържане на правата за достъп до 

данни и функционалност и механизмите, с които ще реализира тази функционалност. 

6.2.1.2. Управление на потребители 

Системата трябва да поддържа функционалност за създаване, редактиране, деактивиране и 

архивиране на потребител. Всеки от вътрешните потребители трябва да имат достъп само до 

данни от организационна структура, в която работи и достъп само до функционалности, които са  

предмет на  служебните му задължения. 

Правата на потребителите трябва да се управляват от зададените им роли като се допуска един 

потребител да има повече от една отделна роля. 

Минимална информация, която системата трябва да поддържа за всеки потребител:  

• Име на потребителя 

• Организационна структура  

• Списък от роли (права)  

• Телефон  

• Адрес на електронна поща  

• Регистриран на дата  

• Деактивиран на дата  

• Причина за деактивиране 

6.2.1.3. Конфигуриране на системата 

Системата трябва да осигурява средства за администриране на системата за определени 

предварително дефинирани параметри (напр. работно време,  IP адреси, портове и др.). 
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6.2.1.4. Администриране на контрагенти 

„Български пощи” ЕАД работи с набор от контрагенти и предоставя услуга за извършване и 

регистриране на плащане задължения на техни клиенти в мрежата от пощенски поделения. 

Системата трябва да поддържа номенклатура, с възможности за редакцията й, на контрагентите 

със следните минимални изисквания към данни: 

• УИН (уникален идентификационен номер) на контрагента 

• Наименование на контрагент 

• Данни за управителя  

• Списък и връзка към договорите с контрагента 

• БУЛСТАТ/ЕИК  

• Адрес на контрагента 

• Телефони  

• Адрес на електронна поща 

6.2.1.5. Управление на  организационната структура на „Български пощи” 
ЕАД 

Системата трябва да поддържа динамична йерархия на звената и структурните единици на 

„Български пощи” ЕАД с цел контролиране правата на достъп и изготвяне на справки на ниво 

организация. 

Минимални данни, които системата трябва да поддържа: 

• Пощенски код; 

• Наименование; 

• Данни за началника на поделението 

• БУЛСТАТ/ЕИК 

• Адрес  

• Телефони 

• Адрес на електронна поща.  

6.2.1.6. Управление на номенклатури 

Системата трябва да предостави необходимата функционалност за управление на всички 

номенклатури, използвани от нея. Функционалността трябва да поддържа добавяне, редактиране 

и деактивиране на елемент от номенклатурата. Пример за такива номенклатури са пощенски 
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кодове, видове услуги, такси, комисионни и др,  

6.2.1.7. История на действията и данните 

 

Системата трябва да предостави механизъм за поддържане на история на действията на 

потребителите, както и история на извършените промени по тях. Системата трябва да 

предостави удобни средства за проследяване на всяка една операция в нея. 

6.2.2. Регистриране и обработка на услуги 
 

Системата трябва да предоставя възможност за регистриране и извършване на всички услуги, 

извършвани от „Български пощи” АД. Системата трябва да поддържа автоматично изчисляване 

на таксата/комисионната за извършване на услугата като за целта трябва да поддържа 

съответните номенклатура/и за ценоразпис по видове услуги. За услуги, при които таксите се 

изчисляват в зависимост от теглото на пратката, системата трябва автоматично да отчита 

показанията на електронните кантари. При етапно обработване на услугата системата трябва да 

предостави механизъм за разпознаване на документи/пратки посредством бар код и да използва 

вече въведените данни при регистрация. Системата трябва да осигури пълно проследяване на 

извършваната услуга. Системата трябва да предоставя документ (касова бележка) за всяко 

извършено плащане от клиент, в който ясно да бъде посочен предмета на услугата и заплатената 

сума. За различните видове услуги трябва да могат гъвкаво да се дефинират различни изгледи на 

касовите бележки. 

Системата трябва да осигурява и възможност за ръчно въвеждане на данни за бар кодове и за 

тегла, в  случаите, когато съответното работно място не е оборудвано с необходимата техника 

или има временна неработоспособност на част от оборудването. Изборът на начин на работа за 

конкретното място трябва да може да бъде дефиниран от администратор на системата. 

6.2.3. Регистър клиенти 

Системата трябва да предоставя възможност за работа с два вида клиенти – регистрирани и 

анонимни клиенти: 

• Регистрирани клиенти - клиенти, които са изявили желание да бъдат регистрирани в 

системата и са оставили данни за регистрация 

• Анонимни клиенти - клиенти, които не желаят да предоставят данните си и да се 

регистрират в системата. 

Въвеждането на клиент в Регистъра на системата трябва да се извършва с изричното му съгласие 

и желание. За регистрирания клиент системата трябва да осигури достъпност до следната 
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функционалност: 

• Регистрация в системата и създаване на уникален профил на клиента; 

• Регистриране на услуги, задължения към профила; 

• Извършване на плащания към контрагенти без необходимост от представяне на 

абонатен номер или друг уникален номер към контрагента; 

• Справка и разпечатване на история на извършените услуги и плащания, направени 

чрез единната информационна система „интегрирано гише” на „Български пощи”ЕАД 

• Редактиране и деактивиране на клиентски профил в системата. 

Системата трябва да поддържа следните данни за регистрирани клиенти: 

• Имена /Наименование 

• Идентификационен номер – ЕГН, БУЛСТАТ, ЛНЧ 

• Адрес 

Анонимният клиент на системата трябва да има възможност единствено да се възползва от 

извършването на пощенски и търговски услуги на едно гише с конкретен избор на услуга. 

6.2.4. Предоставяне на услуги на (не)регистриран клиент 

Системата трябва да предоставя възможност за иницииране и предоставяне на пощенски и 

търговски услуги, както и извършване на касови плащания по тях за регистрирани клиенти и за 

анонимни клиенти. 

При извършване на пощенска и/или търговска услуга , както и при получаване на сума за 

плащане в брой, системата трябва да потвърди извършената операция и да предостави касова 

бележка, която да удостоверява извършването на съответната услуга. 

За услугите, които включват касови плащания към контрагенти на „Български пощи” ЕАД, 

системата трябва да изпраща периодично информация към всички контрагенти за 

удостоверяване на извършените плащания през системата „интегрирано гише”. Системата 

трябва да позволява изпращане на информацията на различни периоди от време към различните 

контрагенти съобразно сключените с тях договори. 

6.2.5. Търсене 

Системата трябва да предоставя гъвкави механизми за бързо търсене и намиране на данни за 

контрагенти, регистрирани клиенти, извършени услуги, задължения към контрагенти и др. 

Функционалностите за търсене трябва да са достъпни от всеки основен екран на системата и 

след намиране на данните да позволяват реализиране на логиката на бизнес процеса без 



 
 

 
              

31/51

прекъсване. 

6.2.6. Управление на каса 

Касата на всяко „интегрирано гише” трябва да бъде обвързана с основни функционалности на 

системата с цел регистриране и отчитане на парични средства, както и осъществяване на 

наблюдение и оперативен контрол. 

Системата трябва да идентифицира еднозначно оператора/касиера при инициализиране в 

системата и да предостави възможност за регистриране на началната сума в каса. Контрольорът 

(или сходна роля) трябва да контролира и потвърждава всяка отчетена в системата наличност на 

каса. 

При приключване на работа със системата операторът/касиерът трябва да отчете отново 

наличност в каса. Системата трябва да предоставя справка за всички регистрирани плащания от 

оператора/касиера както и обща сума на наличностите в каса. Тази справка ще се използва за 

целите на оперативния контрол. Системата трябва да предостави и възможност за междинни 

приключвания по време на работния ден. 

Системата трябва да може да изготвя  касов отчет (касова книга) за приходите и разходите, както 

за конкретно работно място, така и за различни нива на обобщаване (пощенска станция, 

териториално поделение, централа).  Системата трябва да може да предостави и хронологичен 

отчет за извършените операции на касата. 

6.2.7. Управление на такси и комисионни към контрагенти 

Системата трябва да осигури събраните суми от плащания на каса да бъдат разпределени в 

зависимост от предоставените услуги и съответните контрагенти на „Български пощи”  ЕАД. 

Системата трябва да поддържа механизми за управление на: 

• Събрани такси по предоставени услуги; 

• Изчисляване и разпределение на такси и комисионни към контрагенти по извършени 

техни услуги в мрежата на „Български пощи” ЕАД. 

Съобразно индивидуалните споразумения за такси и комисионни между „Български пощи” ЕАД 

и контрагентите, системата трябва да изчислява такси и комисионни за всички дневни плащания, 

извършени на „интегрирано гише” към отделните търговци и да осигури превеждане на 

изчислените комисионни по съответните сметки. 

6.2.8. Методи за извършване на плащане 

Системата трябва да предостави възможност за извършване на плащане на „интегрирано гише” 

на каса в брой или посредством всеки друг платежен механизъм, приложим в „Български пощи” 
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ЕАД. 

6.2.9. Справки 

Кандидатът трябва да предостави подробен модел за изготвяне на справки и визуализиране на 

справочна информация. 

Модулът справки трябва да предоставя функционалности за достъпване на информация по набор 

от критерии и произволна комбинация от тях. Като минимум справките трябва да предлагат 

информация за извършени плащания по следните критерии: 

• Избран период 

• Избран контрагент(и) 

• Извършени услуги 

• Клонова структура/ звена на „Български пощи” ЕАД 

• Оператори на системата 

• Контрольори на системата 

• Клиенти на системата. 

Системата трябва да може да обобщава и детайлизира справочната информация при 

необходимост. 

 

Системата трябва да предостави интерфейс за визуализация на списък от справки, от които 

потребителите ще могат да избират справка за изпълнение. Приложението трябва да генерира в 

йерархична структура достъпните за конкретния потребител справки. Достъпът до данните, 

визуализирани в справката трябва да бъде регламентиран на ниво организационна структура:  

• Потребителите от пощенските станции имат достъп само до данни въведени от тях; 

• Потребителите от териториалните поделения имат достъп до данните на цялата 

пощенска мрежа към съответното териториално поделение; 

• Потребителите от централно управление имат достъп до всички данни в системата.  

Системата трябва да предостави генериране на справки във формат html, pdf, MS Excel . 

Системата трябва да предостави възможност на потребителя да избере формата на генериране. 

Всяка справка трябва да е наименувана, като при генерирането й се посочва дата и час на 

генериране и потребител, който я е генерирал. 

Броят и видът на справките ще бъде уточнен по време на изпълнение на проекта. 
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6.2.9.1. Изтриване на стари данни  

Системата трябва да осигури автоматичен процес по изтриване на данни за генерирани справки 

за стари периоди. Периодът за съхранение на стари данни трябва да може да се конфигурира от 

системния администратор. 

6.2.10. Изисквания към филтри и контроли  
 

Системата трябва да осигури филтриране на информацията,  да позволява различни проверки за 

надеждността на въведените данни и да изготвя отчети за несъответствия при необходимост.  

6.2.10.1. Контроли  

• Валидност на всяко въведено ЕГН/Регистрационен номер по ДДС /БУЛСТАТ Номер в 

системата 

• Да се контролира въвеждането на един и същ клиент повече от един път  

• Да се контролира достоверността на данните съгласно посочените функционални 

изисквания 

• Контрол на наличните парични средства в каса във всеки един момент  

• Контрол на сроковете за регистриране на извършени плащания и разпределяне и 

превеждане на пари по сметките на търговците 

• Контрол на изчисленията на такси и комисионни 

6.3. Технически изисквания 

Системата трябва да е изградена на базата на многослойна архитектура с клиентско ниво, 

приложно ниво и ниво база от данни с изграден потребителски интерфейс за извършване на 

посочената в заданието функционалност. Основните компоненти на системата трябва да бъдат:  

• HTTP сървър – управлява и разпределя потребителските http-заявки. Трябва да бъде 

логически - част от сървъра на приложението. 

• Сървър на приложението – приложен сървър за управление на приложението, който 

трябва да е изграден от следните слоеве: 

o WEB услуги – средство за регламентиран достъп до бизнес логиката на 

приложението; 

o Бизнес логика – логически слой от приложението за управление на бизнес 

процесите; 

o Бизнес обекти – обекти, които са предмет на управление в бизнес процесите; 
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o Връзка с база данни – логически слой, който осигурява връзка между данните в 

бизнес обектите и физическото им представяне в единната релационна база данни. 

• Единна релационна база данни; 

• Уеб базиран потребителски интерфейс за контрол, зареждане, обработка, валидиране и 

визуализация на данните.  

Платформата на която ще се базира информационната система трябва да е съвместима с 

продуктите на Microsoft, тъй като „Български пощи” ЕАД има сключено споразумение за право 

на ползване върху софтуерни продукти на Microsoft.  

Необходимо е Изпълнителят да посочи в техническото си предложение всички лицензи, 

които са необходими за използването на системата от страна на „Български пощи” ЕАД. Тези 

продукти (лицензи) трябва да бъдат предоставени заедно със системата от Изпълнителя за 

времето на договора и да бъдат включени в общата цена за изпълнение на поръчката, съгласно 

условията на документацията. 

6.4. Нормативни изисквания  

Системата трябва да осигурява висока степен на гъвкавост към променящото се законодателство 

и да е в състояние да посрещне променящите се изисквания за анализ на наличната информация, 

подавана от гражданите и бизнеса, като предоставя реални данни за вземане на решения при 

изпълнение на основните функции в организацията.  

6.5. Изисквания към качеството 

Системата трябва да притежава следните характеристики: 

• Надеждност - системата трябва да е в състояние прецизно да изпълнява функциите си 

в достатъчно дълъг период от време; 

• Достъпност - системата трябва да е в състояние на готовност за употреба от 

потребителите в предварително съгласувани времеви диапазони, включително чрез 

минимализиране на необходимото време за периодична поддръжка, промени в 

конфигурацията, структурата на организация и други; 

• Леснота на употреба - потребителите трябва да са в състояние да използват системата 

ефективно с минимална необходимост от обучение; 

• Сигурност - системата трябва да предоставя сигурни средства за защита от 

неоторизиран достъп на всяко ниво, както и средства за защита на информацията от 

разрушаване. Персоналният достъп за всеки потребител до системата трябва да бъде 

управляван. Във връзка с правата, притежавани от всеки потребител, той трябва да 
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има съответният достъп до дефинирана част от системата, както и достъп до 

специфична информация. Действия на потребителите, свързани с изменения на 

информационната база на системата, трябва да се регистрират автоматично от самата 

система. Регистрирането на тези действия трябва да дава информация относно 

потребителя, предизвикал действието, времето на извършване и специфична 

допълнителна информация. Достъпът до ресурсите на системата трябва да може да се 

променя динамично. Системата трябва да осигурява автоматичен режим на работа за 

част от обработките, като при това напълно автоматично протоколира настъпилите 

събития и възникналите грешки. 

6.6. Защита на информацията 

• Системата трябва да осигурява защита на целостта на данните и средства за защита на 

информацията от разрушаване, по начин, който гарантира в максимална степен 

сигурността на информацията; 

• Системата трябва да осъществява верификация на въвежданите данни и защита от 

неправомерна промяна на записите; 

• Системата трябва да предостави на администраторите удобни средства за дефиниране 

и обслужване на ролите/групите потребители, на новите потребители на системата, на 

потребителските идентификатори и пароли, разпределение и преразпределение на 

потребители към отделни роли/групи, както и прекратяване на достъп на определени 

потребители към системата; 

• Потребителският интерфейс не трябва да дава възможност за визуализация на 

информация, ако тази информация е извън компетенцията и правата на потребителя; 

• Системата трябва да предлага за различните типове потребители потребителски 

интерфейс, съобразен с тяхната роля в системата. Пример за такава разлика в 

интерфейса е разликата в броя на елементите в системното меню за потребителите от 

касите и администраторите на системата; 

• В определени случаи на работа със системата средствата за защита трябва да изискват 

повторна автентикация на потребителя. Такива случаи възникват например при опит 

от страна на потребителя за продължаване на работа след значителен интервал на 

прекъсване.  

6.7. Допълнителни изисквания 

Като допълнение и специфициране на горепосочените изисквания трябва да се имат предвид и 

следните изисквания:  
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• Основен език на модулите трябва да е българският език. Всички съобщения и текстове 

в системата трябва да бъдат съставени от изрази на български език, в които са 

употребени термини, разбираеми за крайния потребител и не внасящи смущение у 

него; 

• Системата трябва да гарантира валидиране на входните данни, като при евентуална 

грешка трябва адекватно да се посочат неточностите с подходящи за целта еднозначни 

съобщения; 

• По отношение на изхода от приложението, всички изходни документи (като справки, 

отчети,  текстове) трябва да бъдат изготвени на български език; 

• В секциите и частите от приложението, където са възможни операции като изтриване 

на информация или модификации на базова (рядко променяща се) информация трябва 

да има междинна стъпка на допълнително потвърждение преди реалното изпълнение 

на съответната операция; 

• Операциите на системата, изискващи по-продължително време за изпълнение трябва 

да уведомяват потребителя, инициирал тяхното изпълнение.  

6.8. Изисквания към обучението на потребителите 

В рамките на проекта изпълнителят трябва да проведе обучения, съобразно съгласуван и 

одобрен план на обученията, и да подготви за самостоятелна работа лицата, които ще работят 

със системата, в това число:  

• системни администратори 

• оператори/касиери  

• контрольори  

• ръководители  

Изпълнителят трябва да предостави следния набор от документи: 

• “Ръководство за администрация на системата” - Документът трябва да описва всички 

процедури и функции, подлежащи на администриране във внедрената система; 

• „Ръководство за работа със системата” - Документът трябва да описва инструкции за 

работа с приложението за следните потребителски роли:  

− Оператори/касиери 

− Контрольори 

− Ръководители. 

Участникът трябва да изготви и предложи програма за провеждане на обученията съобразно 
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обособените потребителските роли. 

6.9. Изисквания към гаранционната поддръжка на системата 

Участникът трябва да предложи срок за гаранционната поддръжка за период не по-малък от 12 

месеца след приемането на системата в експлоатация.  

Участникът трябва да изготви план за поддръжка със следните детайлни процедури за: 

• Методи за подаване на сигнали за проблеми от потребителя, включващи e -mail и уеб-

базирана система за следене на проблемите; 

• Методи за диагностика на системата; 

• Поддръжка на системата и консултации на техническия персонал на Български пощи 

ЕАД; 
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Приложение № 3а 
(Попълва се от ФЛ, прокуристи, управители, изпълнителни дериктори, търговски пълномощници на 
участника/подизпълнителя и т.н.) 

 
  
 
  
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я* 
по чл. 47, ал. 1, 2 и 5  ЗОП 

 
Подписаният .................................................................................................................., 
     (име, презиме и фамилия) 
с постоянен адрес ..................................................................................................................., л.к. № 
......................................, издадена на ..........................от ................................., 
ЕГН........................................, ..................................................................................................... 
...............................................................................................(ФЛ, прокурист, изпълнителен директор, 
управител, член на СД, член на УС и т.н) 

в....................................................................................................................................................,
 (наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ) 

със седалище и адрес на управление ........................................................, ЕИК по чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, рег. по ф.д. № ............................................. .................................................... на 
..............................................................съд, парт. № .................., т.................., р............., стр............., 
ЕИК по БУЛСТАТ ....................................., участник открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с обект: „Предоставяне на услуга за интегрирана система за автоматизиране 
на услугите на гише”, 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ : 
 
 1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната 
или осигурителната система, вкл. изпиране на пари, по чл. 253-260 от НК, за подкуп по чл. 301-
307 от НК, за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК, за престъпление 
против собствеността по чл. 194-217 от НК или против стопанството по чл. 219-252 от НК (в 
случай на реабилитация – посочва се изрично). 
 2. Представляваният и/или управляваният от мен участник (подизпълнител) не е обявен в 
несъстоятелност. 
 3. Представляваният и/или управляваният от мен участник (подизпълнител) не е в 
производство по ликвидация / не се намира в подобна процедура съгласно националните закони 
и подзаконови актове. 

4. Представляваният и/или управляваният от мен участник (подизпълнител) не е в 
открито производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с 
кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон / не се намира в подобна процедура 
съгласно националните закони и подзаконови нормативни актове, включително неговата дейност 
не е под разпореждане на съда или не е преустановил дейността си. 

5. Представляваният и/или управляваният от мен участник (подизпълнител) не е лишен от 
правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на 
държавата, в която е извършено нарушението. 

 
 6. Представляваният и/или управляваният от мен участник (подизпълнител) няма парични 
задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-
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осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (в 
случай на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията–посочва се изрично) / няма 
парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци 
съгласно правните норми на държавата, в която е установено. 
7. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на 
ръководна длъжност в неговата организация. 

8. Участникът (подизпълнителят), когото представлявам, не е сключил договор с лице по 
чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установява7не на конфликт на интереси. 

  
 Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 НК.  

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на провеждане 
на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 7-дневен срок от настъпването им. 

 
 
 

.................................. г.     ДЕКЛАРАТОР: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Обстоятелствата в настоящата декларация се отнасят за участника, за подизпълнителя и за лицата, посочени в чл. 
47, ал. 4 ЗОП. Деклараторът зачертава ненужния текст съобразно качеството, в което се участва в процедурата - 
участник или подизпълнител, и подписва всяка страница на декларацията. 
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Приложение № 3б 
(Попълва се от ФЛ, управители, изпълнителни дериктори, членове на СД, членове на УС, 
членовете на НС на участника/подизпълнителя, както и временно изпълняващите такава 
длъжност, включително прокурист и търговски пълномощник) 

 
 
 

 Д Е К Л А Р А Ц И Я * 

по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП 
 

Подписаният ................................................................................................................, 
                                                            (име, презиме и фамилия) 
с постоянен адрес................................................................................................................., л.к. № 
..................................................., издадена на ..............................г. 
от.........................................................., ЕГН.........................................., на длъжност 
..............................................................................................., (ФЛ, прокурист, търговски 
пълномощник, управител, контрольор, член на СД, член на УС, член на НС и т.н) 
....................................................................................(наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ), със седалище и 
адрес на управление....................................................................., ЕИК по чл. 23 от Закона за 
търговския регистър - ........................................, рег. по ф.д. №............... от .......................г. 
на.................................................................... съд, парт. №.............., т.........., р............., стр............., 
ЕИК по БУЛСТАТ ..........................................................., участник/подизпълнител в открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Предоставяне на услуга за интегрирана 
система за автоматизиране на услугите на гише” 
  

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :  
 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната 
или осигурителната система, вкл. изпиране на пари, по чл. 253-260 от НК, за подкуп по чл. 301-
307 от НК, за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК, за престъпление 
против собствеността по чл. 194-217 от НК или против стопанството по чл. 219-252 от НК (в 
случай на реабилитация – посочва се изрично). 
 2. Участникът (подизпълнителят), в чието управление участвам, не е обявен в 
несъстоятелност. 
 3. Участникът (подизпълнителят), в чието управление участвам, не е в производство по 
ликвидация / не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови 
актове. 

4. Участникът (подизпълнителят), в чието управление участвам, не е в открито 
производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 
смисъла на чл. 740 от Търговския закон / не се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови нормативни актове, включително неговата дейност не е под 
разпореждане на съда или не е преустановил дейността си. 

5. Участникът (подизпълнителят), в чието управление участвам, не е лишен от правото да 
упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която 
е извършено нарушението. 
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 6. Участникът (подизпълнителят), в чието управление участвам, няма парични 
задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (в 
случай на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията–посочва се изрично) / няма 
парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци 
съгласно правните норми на държавата, в която е установено. 
 7. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на 
ръководна длъжност в неговата организация. 

8. Участникът (подизпълнителят), в чието управление участвам не е сключил договор с 
лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

    
 Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 НК.  

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на провеждане 
на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 7-дневен срок от настъпването им. 
 
 
.......................... г.     ДЕКЛАРАТОР: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Обстоятелствата в настоящата декларация се отнасят за участника, за подизпълнителя и за лицата, посочени в чл. 
47, ал. 5 ЗОП. Деклараторът зачертава ненужния текст съобразно качеството, в което се участва в процедурата - 
участник или подизпълнител. 
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Приложение № 3 в 
(попълва се от законните представители на 

участниците, участващи в процедурата) 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
  

Подписаният/та, ............................................................................................................, живущ/а 
......................................................................................................................................, притежаващ/а л. 
карта № ….......……..………, изд. на ...............………………. от ………………………, ЕГН 
……………………………., представител на …………………………………………, на 
………………………. (изписва се точно фирмата на участника), рег. по ф. дело № 
………………………….. на ……………………………… съд, парт. № …., т. ….., р. ……, стр. 
……., участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Предоставяне 
на услуга за интегрирана система за автоматизиране на услугите на гише” 

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

  
 
Няма промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър към 

……………….. г. (датата на подаване на предложението), удостоверени с 
…………………………………………................................................………………. (описание на 
документа за актуално състояние от съда по регистрацията).  
 

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.  
 
 
 

Дата: ………………….. г.       Декларатор:  
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Приложение № 4 
 

  
 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

 

1. Фирма /наименование/ на участника :  

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

2. Седалище и адрес на управление : 

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

ЕИК по Търговския регистър(или Булстат номер): ............................................................. 

ЕИК по ЗДДС: BG ..................................................................................................................... 

Телефон: ..................................................................................................................................... 

Факс: ........................................................................................................................................... 

Електронен адрес : .................................................................................................................... 

3. Адрес за кореспонденция : ................................................................................................. 

 

4. Лице за контакти : ............................................................................................................... 

Длъжност .................................................................................................................................. 

Телефон ....................................................................................................................................... 

Факс ............................................................................................................................................ 

 

5. Обслужваща банка ............................................................., сметка №, по която ще бъде 

възстановена гаранцията за участие в процедурата (в случай, че е определена от участника в 

пари и е преведена по банковата сметка на възложителя).  

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

Титуляр на сметката 

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

 

Дата : ................................. г.  

 

Подпис и печат : .................................... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
(образец на оферта) 

 
 
 
 

ДО “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, 
ул.”Акад.Стефан Младенов” №1,бл.31 
1700 гр.София  

 
 
 

ОФЕРТА 
  
 
От………………………………………………............…(наименование на Участника), 

представлявано от ............................................................................................... (трите имена на 
законния представител или изрично упълномощеното лице на участника), в качеството си на 
.................................................................. (посочва се длъжността на представителя на участник) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

След като се запознах(ме) с документацията за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане 
на обществена поръчка с обект: „Предоставяне на услуга за интегрирана система за 
автоматизиране на услугите на гише”, 

 

Заявяваме: 
  

1. Желая(ем) да участвам(е) в процедурата за възлагане на обществената поръчка с обект 
„Предоставяне на услуга за интегрирана система за автоматизиране на услугите на гише”, 
съгласно условията на документацията, като приемаме всички условия  за участие в нея.  

При подготовката на настоящата оферта съм/сме спазил(и) всички изисквания на 
“Български пощи” ЕАД за нейното изготвяне.  

При изпълнението на поръчката ще ползвам(е)/ няма да ползвам(е) подизпълнител.  
   
2. Тази оферта е със срок на валидност 90 (деветдесет) дни от датата на отварянето й от 

комисията, назначена от Главния изпълнителен директор на “Български пощи” ЕАД. 
3. Предлаганите от мен/нас услуги ще удовлетворят всички изисквания на Възложителя, 

описани в Приложение № 1 Техническо задание от документацията за участие в процедурата.  
4. Предлагания от мен/нас срок за изпълнение на поръчката е 

............................................................... месеца.  
5. Предлагания от мен/нас срок за осигуряване на гаранционна поддръжка е 

............................................................... месеца, считано от датата на приемане на системата.  
 
6. Приемам(е) изцяло всички изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката.  
   
7. Приемам(е) изцяло предложения проекто – договор и при решение за определянето 

ми/ни за изпълнител ще сключа(им) договора по надлежен начин (Забележка: В случай, че не се 
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приемат някои от клаузите на проекто - договора, това се указва изрично и към офертата за 
участие се прилага задължително становище по съответните клаузи).  

8. В случай, че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка, се 
задължавам(е) да представя(им) не по-късно от деня на сключване на договора гаранция за 
изпълнението му съгласно условията на документацията.  

Приложения: 

 
1. Техническото предложение на участника. 

2. Ценова оферта (съгласно образец – Приложение 6) -  поставена в отделен запечатан 

непрозрачен плик №3 с надпис: „Предлагана цена”. 

3. Подписани проекто договор – Приложение 7; 

4. Други (по преценка на участника).  

Дата : ................................ г.                                   Подпис и печат : 

 

* Участникът има право по своя преценка да допълва офертата си извън определеното по-горе минимално съдържание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
(образец на ценова оферта) 

 
 

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

(фирма на кандидата в процедурата за възлагане на обществената поръчка) 

 
ДО “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, 
1700 гр.София, ул.”Акад.Ст.Младенов” 1,бл.31 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 
 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

След като се запознах(ме) с документацията за участие в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка с обект: „Предоставяне на услуга за интегрирана система за автоматизиране 
на услугите на гише”, с Възложител “Български пощи” ЕАД, 

подписаният(те), представляващ(и) .................................................................., заявявам(е) следното: 
ПРЕДЛАГАМ(Е) обща цена за изпълнение на поръчката, съгласно условията на 

документацията, в размер на …………………………….. (………………………….) лева без ДДС.  
Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката и е 

формирана като плащане на равни месечни вноски по следния начин :  
Брой месеци  ……………………(броят на месеците e фиксиран за период от четири 

години (48 месеца) в полза на Възложителя).  
Размер на месечна вноска: …………………………….. (………………………….) лева без 

ДДС. 
 
Забележка: Общата цена трябва да е равна на броя на посочените месеца умножен по 

размера на месечната вноска. 
 
 
 

 
 
 

Дата : ................................ г.   Подпис и печат : 
 
 

        1. ............................... 
        (длъжност и име) 

  
        2. .............................. 
        (длъжност и име) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

Д  О  Г  О  В  О  Р 
(проект) 

 
Днес, ……………. 2011 г., в гр.София, между: 
 
1. „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. 

”Академик Стефан Младенов” №1, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията 
под ЕИК 121396123, представлявано от Главния изпълнителен директор ДЕЯН ДЪНЕШКИ, 
наричано по-нататък “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”  
 

и 
 

2. ......................................, със седалище и адрес на управление  гр. ........................, вписано 
в Търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК ................................, 
представлявано от .........................................., в качеството си на .......................................... 

наричано по-нататък “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, 

 
На основание чл. 41, ал.1 от Закона за обществените поръчки, въз основа на проведена 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Предоставяне на услуга за 
интегрирана система за автоматизиране на услугите на гише” , съгласно решение по т.6 от 
Протокол № 17/16.07.2010г. от заседание на Съвета на директорите на "Български пощи'' ЕАД и при 
условията на класираната на първо място оферта, съгласно Заповед № .................../..............2011 г. 
на Главния изпълнителен директор на “Български пощи” ЕАД се сключи настоящият договор. 
 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да 
разработи и внедри централизирана информационна система за управление на предоставяните от 
„Български пощи” ЕАД услуги на интегрирано гише за нуждите на „Български пощи” ЕАД, 
наричана за краткост „Системата”. 

1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да проведе обучения на за работа със системата на 
служители, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционна поддръжка на Системата, 
предмет на настоящия договор за срок от 48 /четиридесет и осем/ месеца, считано от датата на 
подписване на приемно-предавателния протокол за приемане на Системата.  

1.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва услугите по предходните алинеи по 
ред, в обем и срокове, посочени в Техническото задание за разработване и внедряване на 
централизирана информационна система управление на предоставяните от „Български пощи” 
ЕАД услуги на интегрирано гише (наричано по-долу за краткост Техническо задание) и в 
Техническото предложение, представено от Изпълнителя, съставляващи неразделна част от 
настоящия договор. 
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II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
2.1. За изпълнение предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата от ................... (.............................) лв. без ДДС. 
2.1.1. Цената по предходната алинея се заплаща на равни месечни вноски в размер на ................ 

лв. (.........................), без ДДС, за период от 48 /четиридесет и осем/ месеца. 
2.1.2. Месечната вноска по предходната линея се заплаща в срок до 10 (десет) работни дни след 

представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
2.1.3. Месечните вноски се начисляват считано от датата на подписване на настоящия договор. 
 
III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 
3.1.  Договорът влиза в сила от деня на подписването му от двете страни. 
3.2.  Срокът на действие за изпълнение на договора е 48 /четиридесет и осем/ месеца. 
3.3.  Място на изпълнение на договора е Централно управление на "Български пощи" ЕАД, София 

1700, ул. „Академик Стефан Младенов", №1, бл. 31. 
 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи сумата за изпълнение на поръчката, предмет на 

договора, в размер, по начин и в сроковете, определени в настоящия договор. 
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услугите, посочени в чл. 1 от настоящия 

договор, в сроковете и при условията на настоящия договор, Техническото задание и 
Техническото предложение, представено от участника. 

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява поверителна информация, 
както и да не допуска трети лица да имат достъп до такава информация. “Поверителна 
информация” означава всяка информация, разкрита или получена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка 
с или по повод изпълнението на предмета на този договор, която се отнася до минала, настояща 
или бъдеща дейност на "Български пощи" ЕАД. 

 
 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи право да получи услугите, предмет на този договор  

в размер, по начин и в сроковете, определени в настоящия договор. 
5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по чл. 2.1. по 

начина и при условията посочени в този договор. 
5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение 

на услугите, предмет на настоящия договор. 
5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява необходимите специалисти, консултанти и 

организационно-технически условия, необходими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на услугите, 
предмет на настоящия договор.   

 
 
VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
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6.1. При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, представя гаранция за 
изпълнение на договора в размер на   _____________ ( _________________ ) лева, 
представляваща 3 % /три на сто/ от стойността на договора. Видът на гаранцията – парична сума 
или банкова гаранция се определя от Изпълнителя. 

6.1.1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да внесе гаранцията за изпълнение на 
договора под формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на “Български 
пощи” ЕАД в „РАЙФАЙЗЕНБАНК” ЕАД, IBAN BG88RZBВ91551032734305, BIC: RZBВBGSF  

6.1.2. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да внесе гаранцията за изпълнение на 
договора под формата на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от българска 
банка, с която банката писмено и безусловно да се задължи да плати на “Български пощи” ЕАД 
при предявяване, сумата на гаранцията за участие. Срокът на банковата гаранция следва да бъде 
30 календарни дни след срока на действие на договора, предвиден в р. III . Оригиналът на 
банковата гаранция се представя преди сключване на договора за изпълнение на поръчката/.   

6.2. Гаранцията за изпълнение на Договора се освобождава в 40-дневен срок от изтичане 
на срока му на действие или условие на окончателното му изпълнение. 

6.2.1. В случай на прекратяване на Договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, гаранцията за 
изпълнение на Договора не се възстановява. 

6.2.2. В случай на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на задължения по този 
Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да задържи съответна част или пълния размер на 
гаранцията за изпълнение на Договора. 

6.3. В случаите, посочени в т. 6.2.1. и т. 6.2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси 
обезщетение за вреди по общия ред. 

6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през 
който средствата законно са престояли при него. 

 

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
7.1. При забава на плащанията по раздел II от настоящият договор с повече от пет работни дни, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % върху цената на поръчката 
за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на поръчката. 

7.2. При забавяне на изпълнението на услугите, предмет на настоящия договор, с повече от пет 
дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % върху цената на 
поръчката за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на поръчката. 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 
8.1. Договорът се прекратява с изтичане на срока по чл. 3.2. и неговото изпълнение. 
8.2. Договорът се прекратява предсрочно по взаимно писмено съгласие на страните. 
8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали 

след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. 
 

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
 
9.1. Страните по настоящия Договор не отговарят за неизпълнението му, причинено в 

резултат на непреодолима сила. 
9.1.1. “Непреодолима сила” по смисъла на този Договор е всяко непредвидено или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер по смисъла на §1, т.14 от Допълнителната 
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разпоредба на ЗОП и чл. 306 от Търговския закон, възникнало след сключването му, което прави 
невъзможно изпълнението на поетите с него задължения. 

9.1.2.  Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по Договора, е била в 
забава към момента на възникване на непреодолимата сила, тя не може да се позовава на нея, 
при положение, че към момента на настъпване на срока за изпълнение непреодолимата сила не е 
била възникнала. 

9.1.3.  Непреодолимата сила не е основание за отпадане отговорността по настоящият 
раздел, ако засегнатата страна е могла да предвиди и предотврати настъпването на вредите и 
загубите. 

9.1.4.  Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 
писмено другата страна в 5-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При не 
уведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

9.1.5.  Докато трае непреодолимата сила се спира изпълнението на задълженията по 
Договора. Срокът на договора автоматично се продължава със срока на действие на 
непреодолимата сила. 

9.1.6.  Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, поради чиято 
небрежност или умишлени действия е настъпила непреодолимата сила. 

9.1.7.  Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 

 

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 
10.1.За неуредените в договора въпроси се прилагат съответните разпоредби от действащото 

българско законодателство. 
10.2.Споровете по тълкуването и прилагането на този договор се решават по пътя на преговорите, 

а когато е невъзможно постигане на съгласие, същите се отнасят за решаване пред компетентния 
български съд по реда на ГПК. 

10.3. Страните по договора  не могат да го променят или допълват, освен в случаите по чл.43, ал.2 
от ЗОП.  
 
 

XI. АДРЕСИ И БАНКОВИ СМЕТКИ НА СТРАНИТЕ 

11. За валидни адреси и валидни банкови сметки на страните да се считат:: 
 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

• Адрес: ..................................... 
• Факс: 
• На вниманието на:  
• Банкова сметка: IBAN......................................., BIC ......................., 

Банка.............................................., Банков клон  
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

• Адрес: гр.София-1700, ул. “Академик Стефан Младенов“ № 1, бл. 31 
• Факс: 02/962 53 29 
• На вниманието на: г-н ДЕЯН ДЪНЕШКИ - Главен изпълнителен директор 
• Банкова сметка: IBAN: BG88RZBB91551032734305, BIC: RZBBBGS 
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Договорът, заедно с описа на приложенията към него се състои от ..... (.........) страници и 

бе съставен и подписан в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 

 
 

ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА: 
 

Приложение №1 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Приложение №2 – Ценово предложение  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Приложение №3 – Гаранция  за изпълнение на договора 
Приложение №4 – Документи издадени от компетентните органи за липса на 

обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП. 
 
 
 
 

______________________________   ___________________________ 
За Възложителя:      За Изпълнителя: 
/ДЕЯН ДЪНЕШКИ/     /......................................................./ 
 


