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ГЛАВА І 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
1. Обект и предмет на поръчката 

 
Предметът на обществената поръчка е: „Разработване, внедряване, поддръжка и 

развитие на информационна база данни за надзор на пазара“, свързана с 
Подобряване качеството и количеството на услугите и дейностите за бизнеса, 
свързани с надзорните и контролните функции на ДАМТН . 
Качественото изпълнение на настоящата обществена поръчка ще доведе до повишаване 
на информационното осигуряване на надзорните дейности. 

Настоящата обществена поръчка предвижда разработване, внедряване, 
поддръжка и развитие на информационна база данни за надзор на пазара. 
Информационната база данни ще бъде структурирана в следните четири обособени 
основни раздела съобразно административната структура на ДАМТН и 
осъществяваната от агенцията надзорна дейност, а именно: 

• ГД „Надзор на пазара“ 
• ГД „Инспекция за държавен технически надзор“ 
• ГД „Контрол на качеството на течните горива“ 
• ГД „Метрологичен надзор“. 

 
2.  Срок и място за изпълнение на поръчката: 

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 2 месеца, но  не по-късно 
от крайния срок на Договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ. Мястото на изпълнение на обществената поръчка е на територията на 
Република България 
 

3. Технически спецификация 
 
 

I. Общи изисквания към информационната база данни 
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Системата за управление на базата данни следва да бъде от типа клиент-сървър, 
с многослойна архитектура, реализирана на база множество отворени стандарти (open 
source). Базата трябва да се достъпва през уеб интерфейс от нейните ползватели и 
потребители (служители на ДАМТН и представители на обществеността), като трябва 
да се осигури достатъчно сигурна, бърза и надеждна работа дори и при използване на 
3G интернет връзка (минимум 14 Mbit/s скорост на download). Същевременно, 
системата за управление на базата данни следва да осигурява възможност за временно 
локално/буферно съставяне на документи, като при наличие на интернет връзка, 
съставеният документ трябва автоматично да се индексира и въведе в базата. 
Въпросното изискване се налага поради невъзможността да се гарантира надежден 
мобилен интернет на всички места, на които се извършват проверки от инспекторите на 
ДАМТН и от икономическите оператори. Необходимо е също информационната база 
данни да се интегрира с уеб портала на агенцията като бъде осигурена съвместимост на 
модулите с интернет страницата на ДАМТН (доразвиване на наличните и/или добавяне 
на нови функционалности) и гарантиране на изискванията за мобилност, достъпност и 
сигурност на информацията. Конкретните технически спецификации на базата данни 
ще бъдат съгласувани с изпълнителя по време на изпълнението на поръчката и трябва 
да се съблюдават по време на изпълнението на предвидените дейности. 

Следва да се предостави и метод на автентикация (удостоверяване на самоличността) 
на служителите на ДАМТН работещи с базата, съвместим с изградената в ДАМТН 
активна директория и да се осигури възможност за дефиниране на специфични права на 
достъп на дадени потребители/групи потребители до конкретни модули и функции на 
базата данни. Не се предвижда интегрирането, импортирането и/или осигуряването на 
съвместимост с други, съществуващи към момента, системи и/или бази данни 
изградени от или за нуждите на Възложителя.  

II. Хардуерното обезпечаване на базата данни ще се осигури изцяло от 
възложителя, а ако предложението на изпълнителя налага закупуването на 
софтуерни приложения, разработени от трети страни, то следва изпълнителят да 
поеме всички възникнали разходи по лицензирането и последващата безсрочна 
поддръжка на лиценза. Изисквания към конкретните модули от 
информационната база данни 
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Информационната база данни, предмет на настоящата обществена поръчка следва да 
включва следните модули: 

1. Модул „Надзорна дейност“ 
Модулът „Надзорна дейност“ обхваща дейността на следните четири главни дирекции 
на ДАМТН, а именно: 

• ГД „Надзор на пазара“; 
• ГД „Инспекция за държавен технически надзор“; 
• ГД „Контрол на качеството на течните горива“; 
• ГД „Метрологичен надзор“. 

С цел улеснение разработването на системата за управление на базата данни, 
използваният по-надолу термин „проверка“ ще се използва и в случаите когато се има 
предвид „изпитване“, „инспекция“, „пробовземане“ и „контролна дейност“, тъй като от 
гледна точка на програмирането няма да има принципна разлика при създаването на 
документния модел, а само в наименованието му.  
Според обхвата на дейността на всяка главна дирекция, модулът „Надзорна дейност“ 
трябва да осигурява среда на работа, включваща:  

− система за планиране на извършваните проверки – водене на график за 
проверките в удобен за работа и прегледен календарен изглед с възможност за 
възлагане/превъзлагане на дадена проверка на определено/и лице/а. Данните за 
всяка заложена в графика проверка следва да включват информация за обекта на 
проверката, планирани дата/час на проверката, проверяващи лица, възможност 
за отбелязване на статус на проверката и индексиране на приложени към нея 
документи (напр. протокол или друг отчетен документ, документи, 
предоставени от проверяваното лице и пр.) Следва да се заложат различни права 
върху изгледа на графика – всеки инспектор трябва да вижда проверките, в 
който той е включен, а ръководните кадри в съответните главни дирекции е 
необходимо да имат поглед върху всички планирани проверки на инспекторите, 
които ръководят, както и да могат да създават/редактират записи в графика. 
Графикът трябва да позволява автоматично създаване на записи при настъпване 
на предварително зададено условие – най-често за проверки с повтарящ се 
характер (например ежегодни), които да бъдат създавани в общо хранилище с 
примерно наименование „За разпределение“ с указана крайна дата, на която 
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следва да се извърши съответната проверка. Въпросните записи следва да се 
администрират и разпределят за изпълнение от предварително определени 
отговорни лица; 

− система за отчитане на проверките – съставяне на протокол или друг приложим 
за спецификата на проверката документ в електронна форма с предварително 
уточнени и зададени полета. За всеки отчетен документ е задължително 
наличието на данни за лицата, извършващи проверката, обекта на проверката, 
дата, час, място на проверка, данни от проверката, заключение. Път до отчетния 
документ трябва да може да бъде прикрепян към записа на проверката, към 
която се отнася. Към отчетния документ следва да се предостави възможност за 
индексиране на приложени към него последващи документи (напр. акт за 
административно нарушение, заповед за спиране, предписване на коригиращи 
действия, други предприети административни мерки, заключения от извършени 
анализи, констативни протоколи и експертизи и други съставени и иззети 
документи), както и прикачване на изображения, направени по време на 
проверката; 

− система за електронно актосъставяне и следене на статуса на издадените 
наказателни постановления – възможност за съставяне на актове за 
административни нарушения в системата при установени несъответствия в 
отчетния документ за проверката. Съществено изискване е актът да не може да 
бъде изменян след първоначалното му съставяне и отпечатване от системата. 
Път до акта в системата трябва да може да бъде прикрепян към отчетния 
документ, послужил за основа на съставянето му. Всеки акт следва да има 
възможност за отбелязване на статус и опция за известяване при настъпване на 
зададено условие. При издаване на наказателно постановление, следва то да се 
прикачи към акта и да има възможност за задаване на статуси, съответстващи на 
последващите срокове и дейности. Системата трябва да има възможност за 
следене и отчитане на плащанията на санкциите, наложени с наказателни 
постановления, като отново се заложи функция за известяване на отговорното 
лице от страна на ДАМТН при просрочия; 

− система за управление на известия/напомняния при настъпване на определени 
събития, включваща автоматично подаване на напомняния, отговарящи на 
предварително зададени критерии до определени лица чрез имейл и известие в 
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системата. Всеки потребител следва да разполага с панел за следене и 
управление на известията в системата, като е необходимо да се предвиди 
обратна връзка – автоматично маркиране на известието като прочетено след 
отварянето му. Критериите и причините за създаване на известията следва да 
бъдат уточнени в етапа на разработване на системата от представители на 
изпълнителя и експерти на ДАМТН; 

− система за управление на жалби и сигнали – системата следва чрез уеб 
приложение да предоставя бърз и лесен достъп до обществеността да подава 
жалби и сигнали по отношение на дейностите, изпълнявани от ДАМТН. Уеб 
приложението трябва да се помести на уебсайта на ДАМТН и да изисква от 
подателите описание и класификация на жалбата/сигнала по предварително 
зададени критерии, както и определен набор от лични и контактни данни. При 
успешно завеждане в системата, подателят получава по имейл номер на 
справката, по който трябва да може да проследи нейното развитие в системата. 
От въпросното изискване следва и изграждането на справочна система за 
потребителите, която да предоставя статусите и становищата на всяка стъпка от 
обработката на жалбата/сигнала.  Освен сигнали и жалби от потребители, в 
системата следва се осигури и възможност за интеграция (подаване и приемане 
на данни) със: 

o система за постъпване на уведомления от митници за несъответсващи и 
опасни продукти; 

o системите за информационен обмен на европейско ниво RAPEX (Система 
за бърз обмен на информация за опасни стоки на територията на 
европейската общност) и ICSMS (Интернет-базирана информационна и 
комуникационна система за презграничен надзор на пазара на технически 
продукти на територията на Европа). 

Служителите на ДАМТН, които са заети с обработката на жалбите и сигналите 
трябва да имат достъп до регистъра на всички подадени такива, като трябва да 
бъде забранена корекцията и модифицирането на първоначално постъпилите 
данни. Служителите трябва да имат системно зададени права да възлагат 
постъпилите жалби и сигнали до компетентни лица от ДАМТН, които следва да 
предприемат мерки по резолиране на жалбата/сигнала и връщане на обратна 
информация в системата до подателя.  
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В зависимост от обхвата на дейността на съответната дирекция и приложимата 
нормативна база модулът „Надзорна дейност“ ще предоставя данни за: 

- извършените проверки; 
- взети проби; 
- резултати от извършени изпитвания на проби/продукти; 
- различни съставени, изети и/или изпратени документи; 
- заключения от извършени анализи (констативни протоколи и експертизи - за 

ГД”ККТГ”); 
- инспекция на СИ в употреба; 
- контрол на предварително опаковани количества продукти; 
- проверени продукти; 
- информация за проследяване на произхода на продукта и на съответните 

икономически оператори; 
- групи/категории продукти и приложимите към тях стандарти; 
- предприети действия към несъответстващи продукти, взети образци/проби и 

резултати от изпитвания; 
- жалби и сигнали; 
- уведомления от митници; 
- предприети административни мерки; 
- издадени заповеди за спиране; 
- издадени актове за административни нарушения; 
- издадени наказателни постановления; 
- предписани и предприети коригиращи действия; 
- нотификации по RAPEX, CIRCA, чл. 22 от Регламент 765/2008 и други 

нотификации (ГД”НП”) и др.; 
 
В зависимост от обхвата на дейността на съответната дирекция, модулът „Надзорна 
дейност“ е необходимо да осигури възможност за получаване на статистически данни, 
отчети и справки за: 

− общ брой продукти с несъответствия по зададен период на търсене; 
− общ брой съответстващи продукти по зададен период на търсене; 
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− общ брой проверени продукти по зададен период на търсене; 
− общ брой проверки по зададен период според типа на проверката/главната 

дирекция, извършила проверката; 
− общ брой проверки по зададен период с установени несъответствия според типа 

на проверката/главната дирекция, извършила проверката; 
− общ брой проверки по зададен период без установени несъответствия  според 

типа на проверката/главната дирекция, извършила проверката; 
− брой проверени съответстващи/несъответстващи продукти по продуктови групи 

с избор на период на търсене и продуктова група; 
− брой проверки, извършени от определено лице за даден период от време и 

информация каква част от проверките са с установени несъответствия и каква 
част – с липса на несъответствия; 

− брой проверки на лица, които използват, внасят или ремонтират средства за 
измерване; 

− брой проверки на лица, които произвеждат, внасят или предлагат за продажба 
предварително опаковани количества продукти; 

− справки по обект на проверката (юридическо/физическо лице/икономически 
оператор/продукт/съоръжение/средство за измерване); 

− справки за предприети  коригиращи действия по групи продукти с избор на 
период на търсене и продуктова група; 

− справки по тип-текст (ГД „МН“) 
− справки по тип съоръжение/средство за измерване за конкретен период от време;  
− справки за извършени проверки по региони; 
− справки за закрити и въведени в експлоатация нови обекти; 
− справки за брой сигнали/жалби – каква част са резолирани и приключени, каква 

част са в процес на изпълнение и др. 

2. Модул „Оправомощени лица за проверка на средства за измерване (СИ) 
Настоящият модул се отнася към дейността на ГД „Метрологичен надзор“ и е в 
допълнение на модула „Надзорна дейност“.  Чрез  него се дава възможност на 
оправомощените лица за проверка на средства за измерване да отчитат изпълняваните 
дейности в съответствие с нормативните изисквания, като по този начин ще се повиши 
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многократно ефективността на надзорните функции, осъществявани от ГД 
„Метрологичен надзор“ върху тях. Модулът трябва да отговаря на следните технически 
изисквания: 

− да включва електронна система за отчитане на всички стъпки при 
осъществяване на проверка на средство за измерване от оправомощени лица – 
подаване на заявление за проверка от ползвателя на СИ, място на извършване на 
проверката на СИ, издаване на протокол от извършена проверка на СИ, 
констатирани несъответствия и предприемане на коригиращи действия, 
предаване на проверените СИ на заявителя, постъпили жалби или рекламации от 
заявителите, предприетите коригиращи действия и др. Модулът трябва да 
поддържа и система за регистрация на оправомощените от ДАМТН лица за 
проверка на СИ, като регистрацията трябва да е обвързана с данните на лицето в 
регистъра и броя на специалистите, извършващи проверки за лицето. Всеки 
специалист трябва да има осигурен достъп до модула с права да проверява тези 
СИ, за които е оправомощено лицето, за което работи. Трябва да се разработи и 
система за регистрация на ползвателите на СИ (заявителите) в модула, която да 
им предоставя сигурен и защитен начин на достъп, за да могат чрез електронния 
си профил да подават своите заявления, да следят сроковете на валидност на 
проверките, както и да могат да достъпват електронните копия на валидните 
протоколи от извършените проверки. Системата трябва да поддържа 
автоматично известяване чрез имейл до ползвателя, която при негово желание 
да го уведомява чрез електронно съобщение в предварително зададен срок преди 
изтичането на валидността на проверката на притежаваното от него средство за 
измерване; 

− стъпка 1 – отчитане на постъпилото заявление от ползвателя на средството за 
измерване, с което той заявява провеждането на първоначалната или 
последващата му проверка. Следва да се предостави опция, чрез която 
ползвателят да може електронно в модула да подаде заявление за съответната 
проверка, съдържащо всички необходими данни, съгласно утвърдения от 
главния директор на ГД „МИУ“ на БИМ образец. Попълненото заявление следва 
да се адресира от заявителя до избраното от него оправомощено лице, което от 
своя страна приема заявлението в системата и извършва необходимите дейности 
по извършване на проверката. Ако заявлението е подадено на хартиен носител 
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трябва да се осигури начин за прикачване на електронно сканирано копие от 
оправомощеното лице в системата при неговото получаване; 

− стъпка 2 - да се обхване издаването в реално време на протокол от проверката на 
средството за измерване със задължителни атрибути: автоматично генериран от 
системата пореден номер на проверката, лице извършило проверката, място, 
дата, час на проверката, продължителност (автоматично да се отчита началото и 
края на проверката, като не се дава възможност за завършване на протокола 
преди изтичане на минимално допустим период от технологично време, 
необходим за извършването ѝ – само за определени видове СИ), данни за 
средството за измерване и неговия ползвател, резултати от проверката, 
възможност за прикачване на снимки от проверката, заключение и 
удостоверяване на самоличността на проверяващия чрез сигурен и защитен 
метод за електронна автентикация; 

− стъпка 3 – при установени несъответствия по време на проверката следва в 
модула да се даде възможност за задаване на коригиращи мерки и срок за 
изпълнението им, след което при последваща проверка да се установи дали 
несъответствието е отстранено или все още е налице. Поради това е 
целесъобразно в протокола от проверката да са зададени статуси на документа, 
които да индикират моментното му изпълнение; 

− стъпка 4 – предаването на провереното СИ на заявителя трябва да се извърши с 
приемо-предавателен протокол, който трябва да може да бъде електронно 
заверен в модула чрез удостоверяване самоличностите на специалиста на 
оправомощеното лице и на заявителя чрез електронна автентикация. При 
невъзможност за електронна заверка следва сиситемата да позволява 
прикрепянето на сканиран образец от подписания на хартиен носител приемо-
предавателен протокол; 

− стъпка 5 - ползвателите на СИ чрез системата трябва да могат да подават жалби 
и рекламации към лицата, извършващи проверка на средствата за измерване. 
Въпросната функционалност следва да бъде заявявана от ползвателите чрез 
електронния им профил, като се изисква определен набор от данни, нужни, за да 
се състави и изпрати жалбата/рекламацията до оправомощеното лице за 
проверка на СИ. При липса на реакция и отговор от страна на оправомощеното 
лице в срок от 14 дни, жалбата автоматично трябва да се ескалира по електронен 
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път чрез системата до ГД „Метрологичен надзор“. Аналогично, оправомощените 
лица могат да подават сигнали за нередности от страна на ползвателите на СИ, 
по електронен път директно до ГД „Метрологичен надзор“; 

− всеки документ, съставян електронно, трябва да има настроена отпечатка, в 
случай, че заявителят за проверка на СИ няма осигурен достъп до електронната 
система и/или се наложи предоставянето на даден документ на хартиен носител; 

инспекторите от ГД „Метрологичен надзор“ трябва да имат достъп в прегледен и лесен 
справочен вид до всички данни, отчитани в системата, за да извършват пълноценен и 
ефективен контрол на дейността на оправомощените лица. Инспекторите трябва да 
могат в реално време да проследяват всяка стъпка от отчитането на проверката на всяко 
средство за измерване, за да могат своеременно да реагират и да извършат повторна 
проверка на въпросното, за да се установи съответствие с отчетените от 
оправомощеното лице данни.Модулът трябва да осигурява възможност за получаване 
на статистически данни и справки за: 

− брой извършени проверки за даден период от време, с възможност за 
филтриране на проверките по област, оправомощено лице, проверяващ, вид СИ 
и други критерии; 

− брой оправомощени лица и брой проверяващи по вид СИ, област и други 
критерии; 

− брой проверки за даден период от време с установени несъответствия и с липса 
на такива; 

− брой жалби и рекламации за период от време от/към ползвател на СИ или 
оправомощено за проверка на СИ лице; 

− брой на оправомощени лица за проверка на СИ и брой на проверяващите; 
− брой СИ предоставени за проверка от определен заявител; 
− средна продължителност на проверка на даден вид СИ, извършвана от дадено 

оправомощено лице и/или проверяващ; 
− брой проверки на СИ и на оправомощени лица, извършени от инспектори от ГД 

„Метрологичен надзор“. 

3. Модул „Лица, регистрирани за извършване на монтаж, проверка и ремонт на 
тахографи“ 
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Модулът се отнася към дейността на ГД „Метрологичен надзор“ и е в допълнение на 
модула „Надзорна дейност“. Чрез него се дава възможност на лицата, които са 
регистрирани за извършване на монтаж, проверка и ремонт на тахографи да отчитат 
електронно в реално време всяка проверка на тахограф, която изпълняват. По този 
начин, инспекторите на ГД „Метрологичен надзор“ ще имат директен поглед върху 
дейностите, изпълнявани от регистрираните лица и ще повишат многократно 
ефективността на изпълняваните надзорни функции. Модулът трябва да отговаря на 
следните технически изисквания: 

− да включва електронна система за отчитане на всички стъпки при съставяне на 
протокол от проверката на тахографа от регистрираните лица – генериране на 
номер на протокола и издаване на разрешение за извършване на проверката, 
попълване на протокола с резултатите от проверката, регистриране на 
технологичното време, необходимо за извършване на проверката. Модулът 
следва да поддържа система за регистрация на регистрираните лица и техните 
сервизни техници, като всеки техник следва да има достъп до модула 
посредством защитен метод за автентикация и удостоверяване на самоличността 
му. При започването на всяка проверка се изисква техникът да удостовери 
самоличността си посредством разработения метод; 

− стъпка 1 – при стартиране на процеса по съставяне на протокол от проверка на 
тахограф, системата следва да генерира автоматично пореден номер на 
протокола на база идентификационния номер на регистрираното лице и номера 
на последно отчетения протокол. При успешна генерация, процесът продължава 
с посочване на причината на проверката, данни за МПС-то и собственика му и 
данни за проверявания тахограф, а при неуспех се визуализира причината за 
грешката и процесът започва отначало след потвърждение от потребителя.  След 
събиране на тези първоначални данни, системата следва да извърши справка 
дали въведената информация съответства на съществуващия запис за тахографа 
в базата (ако проверката не се извършва след първоначален монтаж) и дава 
възможност за преглед на протокола от предишната проверка за допълнителна 
информация. Ако е налице съответствие с данните от базата системата издава 
разрешение за извършване на проверката и процесът продължава със следващата 
стъпка, при несъответствие се визуализира причината за възникване на 
несъответствието и се предлага опция за корекция или прекъсване на процеса; 
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− стъпка 2 – протоколът се допълва с останалите данни съгласно чл. 16, ал. 2 от 
НАРЕДБА № РД-16-1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и 
тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, 
които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи. Следва да се 
предвиди отпечатка на електронната бланка на протокола с попълнените данни, 
която да се разпише от сервизния техник, извършил дейностите и да се постави 
печат на регистрираното лице. След отпечатване, протоколът се счита за 
завършен и се запаметява автоматично в системата; 

− стъпка 3 – регистриране на технологичното време необходимо за извършване на 
проверката на тахографа – в зависимост от вида проверка и типа тахограф 
следва да се спази предварително дефинирано минимално технологично време, 
необходимо за извършване на проверката. При отваряне на нов протокол следва 
да стартира брояч, който да отчита изминалото време от започване на 
проверката. Не трябва да бъде възможно завършването на протокола преди да 
изтече минималното технологично време за конкретния вид проверка; 

− инспекторите от ГД „Метрологичен надзор“ трябва да имат достъп в прегледен 
и лесен справочен вид до всички данни, отчитани в системата, за да извършват 
пълноценен и ефективен контрол на дейността на регистрираните лица. 
Инспекторите трябва да могат в реално време да проследяват всяка стъпка от 
отчитането на проверката на всеки тахограф, за да могат своевременно да 
реагират и да установят съответствие с отчетените от регистрираното лице 
данни. 

Модулът трябва да осигурява възможност за получаване на статистически данни и 
справки за: 

− брой извършени проверки за даден период от време, с възможност за 
филтриране на проверките по област, регистрирано лице, сервизен техник, вид 
тахограф и други критерии; 

− брой проверки за даден период от време с установени несъответствия и с липса 
на такива; 

− брой на регистрирани лица за проверка на тахографи и брой на сервизни 
техници; 

− брой тахографи предоставени за проверка от определен собственик на МПС; 
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− брой проверки на регистрирани лица, извършени от инспектори от ГД 
„Метрологичен надзор“. 

III. Други изисквания 
В процеса на софтуерната реализация се изисква разработване на прототипи на 

програмните приложения, които ще подлежат на одобрение от страна на възложителя. 
След завършване на софтуерната реализация следва да се извърши инсталация, 
настройки и тестване на базата данни. Изпълнението приключва с приемателно 
тестване (включително стрес тестове и симулация на реално използване на базата), като 
се отчита изпълнението на всички дефинирани изисквания на техническото задание. 

След приемателното тестване трябва да бъде предоставена техническа и 
експлоатационна документация, която да съдържа: 

- ръководство за администриране; 
- детайлно описание на базата данни; 
- описание и документация на source-кода на системата, както и да бъде 

извършено обучение и предоставяне на учебни материали за работа с базата 
данни, както на администраторите на базата данни, така също и на служителите 
от ГД „НП”, ГД “ИДТН“, ГД „ККТГ“ и ГД ”МН”. 

 
4. Максимална стойност на поръчката. 

 
4.1. Стойността на настоящата обществена поръчка  е 848 270 ( осемстотин 
четиридесет и осем хиляди двеста и седемдесет)  лв. без ДДС и 1 017 924 ( един 
милион седемнадест хиляди деветстотин двадесет и четири)  лв. с ДДС. 

4.2. Начин на плащане. 
Цената по договора се заплаща, както следва: 

 - Авансово плащане в размер на 30% от стойността на договора за обществената 
поръчка. Осъществява се в срок до 30 дни след представянето на банкова 
гаранция обезпечаваща на 100% авансовото плащане и представена оригинална 
фактура. 
 - Окончателно плащане в размер на 70% от стойността на договора за 
обществената поръчка. Осъществява се в срок до 30 дни от датата на подписване 
на окончателен приемо-предавателен протокол и след представяне на 
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оригинална фактура, но не по-късно от крайния срок на изпълнение на договора 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 
 
Когато изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, възложителят 

извършва окончателно плащане към него след като бъдат представени доказателства, 
че изпълнителят е заплатил на подизпълнителя за изпълнената от него работа, която е 
приета по реда на този договор. 
 

За извършване на плащането изпълнителят изготвя фактура, която следва да 
съдържа следната задължителна информация: 

 „Разходът е по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО003-
4.3.02-0001-С0001 по ОП „Конкурентоспособност“. 
Плащането се извършва с платежно нареждане по банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при: 
Банка: ………………………. 
IBAN: ………………………. 
BIC: …………………………. 
BG161РО003-4.3.02-0001-С0001, по оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г. 
Забележка: В качеството му на разпоредител с бюджетни средства, при 

извършване на разплащанията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прилага реда и условията, 
установени от Закона за публичните финанси и актовете по прилагането му.  

 
5. Изисквания за публичност.  
При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да предприеме 

всички необходими мерки, за да осигури публичност на финансирането от страна на 
Европейския Съюз. Тези мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за 
информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията №1828/2006 
и Приложение №1 към него. 

Конкретният Изпълнител е длъжен да прилага изискванията за публичност и 
визуализация. Всяко едно средство за визуализация на проекта (анализи и списък с 
мерки и годишните им актуализации) трябва да съдържа логото на ЕС, номера и 
наименованието на проекта, и да посочва, че проектът е получил финансиране от 
Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика " 2007-2013, на английски и 
български език.  

При изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава: 
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• Да поддържа точно и систематизирано деловодство, архив, счетоводство 
и отчетност и друга документация във връзка с извършваните услуги по този 
договор в съответствие с изискванията на европейското и национално 
законодателство и които да подлежат на точно идентифициране и проверка;  
• Да поддържа пълни, точни и систематични записи по отношение на 
извършваните дейности, които да са достатъчни, за да се установи точно, че 
действителните разходи, посочени във фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са 
надлежно възникнали при изпълнението на услугите по чл. 1 от договора. 
Необходимите документи по отношение на тези записи обхващат всички 
документи, касаещи приходи и разходи, включително графици на работата на 
експертите, самолетни и други билети, фишове за възнагражденията, изплатени 
на експертите, фактури, касови бележки и др.  
• Да съхранява записите и документите за период от 5 (пет) години от 
предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-малко от 3 (три) години след 
приключването на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика ” 2007-2013. 

 
ГЛАВА ІI. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 
1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА  

 
1.1 В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни 
обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки 
(ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в обявлението и в настоящата 
документация за участие.  

  Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да бъде 
отстранен на основание неговия статут или правно-организационна форма, когато той 
има право да предоставя съответната услуга в държавата-членка на Европейския съюз, 
в която е установен. 

  Обществената поръчка е запазена за участие само на специализирани 
предприятия или кооперации на хора с увреждания съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП: 
Предметът на обществената поръчка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за 
интеграция на хората с увреждания, поради което същата е предназначена за 
изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. 
Съобразно изискванията на чл. 16г., ал. 5 от ЗОП, определените в настоящите указания 
критерии за подбор не се прилагат участници, които са специализирани предприятия 
или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само 
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такива лица. В случай, че участникът е специализирано предприятие или кооперация на 
хора с увреждания, в представянето му по чл. 56 от ЗОП, в офертата си, същият 
включва декларация, с която се декларира дали той, съответно всеки от участниците в 
обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на 
хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в 
еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. Когато в процедурата 
участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания, които са вписани в регистъра по ал. 5, т. 2, и/или техни обединения, и 
офертите на тези лица отговарят на изискванията на Възложителя, офертите на 
останалите участници по няма да се разглеждат и оценяват. Когато участник - 
специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания е посочил, че ще 
ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните 
предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с 
увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители. 

 
1.2.Обединение 

 В случай че участникът е обединение, което не е регистрирано като юридическо 
лице, участниците в обединението представят документ, подписан от лицата в 
обединението, в който задължително се посочва представляващият, както и вида и дела 
на участието на всеки член в обединението при реализиране обекта на настоящата 
обществена поръчка. 

 В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 
юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

 Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна 
оферта. 

1.3.Подизпълнители 
Участникът е длъжен да заяви и да посочи в офертата си дали за изпълнение на 

поръчката ще ползва подизпълнители. 
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, за тях следва да не са 

налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. 
При използването на подизпълнители изпълнителните следва да прилагат 

разпоредбите на чл. 45а от ЗОП. 
Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг 

участник, не може да представя самостоятелна оферта. 
1.4.Представителство 

Участниците - юридически лица се представляват от законните си представители 
или от изрично упълномощени лица, което се доказва с оригинал или заверено „вярно с 
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оригинала” копие на пълномощно с нотариална заверка на подписите, като същото 
може да не е изрично за конкретната процедура, но от същото да се установява 
делегираната представителна власт на лицата да подават оферти от името и за сметка 
на ЮЛ. 

 
1.5.Недопускане до участие 

Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка участник, за когото е налице едно от обстоятелства, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 
1, б. „а” до „д”, т. 2 , 3 и 4, ал. 2, т. 1, и т. 5 и ал. 5 от ЗОП. 

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката, изискванията по чл. 47 ал. 1, и ал. 5 от ЗОП се прилагат и за 
подизпълнителите. 

В случай, че участникът в процедурата е обединение, горните изисквания се 
прилагат по отношение на всеки член на обединението.  

 
Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, букви „а”-

„д”, т.2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 
2, т.1 и 5 от ЗОП с една декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, подписана от лицата, които 
представляват участника. 

Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а”-„д” и ал. 2, т. 5 се прилагат, както 
следва: 

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

• при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 
ограничено отговорните съдружници; 

• при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от 
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата 
по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

• 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; 

• при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския 
закон; 

• при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 
• във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, 

които представляват кандидата или участника; 
• в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато 

чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 
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прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 
България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при 
възложител по чл. 7, т. 2. 

Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно 
физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице 
някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4 и ал. 2, т. 1 и т. 5 
от ЗОП. 

Когато законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 
установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, 
букви „а”-„д”, т.2, т. 3 и т. 4 и ал. 2, т.1 и 5   от ЗОП в публичен безплатен регистър или 
предоставянето им служебно и безплатно на Възложителя, при подписване на договора 
за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи: 

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от 
ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т.1 и 5 от ЗОП, 
издадени от компетентен орган, или 

2. извлечение от съдебен регистър, или 
3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от 

държавата, в която е установен. 
Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават 

документи за посочените обстоятелства или когато същите не включват всички 
обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно 
значение според закона на държавата, в която е установен. 

 
Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален 

закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или 
административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган 
в държавата, в която той е установен. 

 
Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка дружества, 

попадащи в приложното поле на Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 
 

1.6. Към датата на подаване на офертата участникът да не се представлява от 
лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“ 2007-2013 г. – докато заема длъжността и една 
година след напускането й. 
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1.7.Към датата на подаване на офертата участникът да няма сключен трудов 
договор или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни 
функции с лице на трудово или служебно правоотношение в 
Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. – 
докато заема длъжността и една година след напускането й. 

1.8.Лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“ 2007-2013 г., докато заема съответната длъжност 
и една година след напускането й, към датата на подаване на офертата от 
участника да не притежава дялове от капитала на участника. 

1.9.Към датата на подаване на офертата участникът да няма сключен договор 
за консултантски услуги с лице на трудово или служебно 
правоотношение в Управляващия орган на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-
2013 г. – докато заема тази длъжност и една година след напускането й. 

1.10. Съответствието с поставените изисквания се доказва чрез 
представянето на декларация за липсата на горните обстоятелства по 
приложен образец, подписана от лицето, представляващо участника. 

1.11. Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. е 
Главна дирекция „Европейския фондове за конкурентоспособност“ в 
Министерство на икономиката. 

 
2. Комуникация между възложителя и участниците 

1. Възложителят предоставя пълен достъп до документацията за участие на 
интернет адрес www.damtn.government.bg – раздел „Профил на купувача”. от 
момента на публикуване на обявлението в Регистъра за обществени поръчки. 
Информация за деня, часа и мястото на провеждане на публично заседание за 
отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници ще се 
публикува на посочения интернет адрес. На него ще бъдат публикувани и 
разясненията на възложителя по документацията за участие. Възложителят ще 
публикува в раздел "Профил на купувача" всички документи по настоящата 
обществена поръчка, описани в чл.22б, ал.2 от ЗОП. 
 

2. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с 
настоящата процедура са в писмен вид. 
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3. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва 
по един от следните начини: 
• лично – срещу подпис или чрез входиране в деловодството на участника; 
• по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на 

посочения от участника адрес; 
• чрез куриерска служба; 
• по факс; 
• по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния 

документ и електронния подпис;  
• чрез комбинация от тези средства. 

4. Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за 
тази цел лице за контакти. 

5. При предоставяне на техническите спецификации на участниците в 
процедурите и при сключването на договора за обществена поръчка 
Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, 
има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази 
информация. 

6. При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има 
конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят 
няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях 
като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение 
на случаите  по чл. 44 от ЗОП. 

7. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, и 
документите, които се прилагат към тях, се връчват лично срещу подпис, или чрез 
входиране в деловодството на участника, или се изпращат с препоръчано писмо с 
обратна разписка, чрез куриерска служба, по факс или по електронен път при условията 
и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

 
 

3. ГАРАНЦИИ 
 

 В случай, че не попада в хипотезата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП, кандидатът или 
участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при 
подписването на договора. 
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 1. Гаранцията за участие или за изпълнение се представя в една от следните 
форми по избор на участника: 

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; 
б) неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя. 
в) когато гаранцията за участие или изпълнение е парична сума, същата се внася по 

следната банкова сметка на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор:  
Банка: БНБ ЦУ 
BIC: BNBGBGSD 
IBAN: BG 03 BNBG 9661 3300 1498 01 
г) гаранцията за участие е 8482,70  в лв. без ДДС в размер на 1 % от прогнозната  

стойност на поръчката  
д) Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се 

представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-
малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Срокът 
може да се удължава по искане на възложителя.  

Когато участникът избере депозит на парична сума, в нареждането за плащане 
задължително следва да бъде записано следното: 

„Гаранция за участие в процедура с предмет: „РАЗРАБОТВAНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ, 
ПОДДРЪЖКА И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ ЗА НАДЗОР 

НА ПАЗАРА “ 

е) Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на договора за 
обществената поръчка. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде 
банкова гаранция, в нея следва изрично да е записано, че: 

• е безусловна и неотменима; 
• е в полза на възложителя; 
• е със срок на валидност най – малко 30 (тридесет) дни след изтичане на 

гаранционния срок; 
• има възможност за нейното усвояване на части. 

ж) Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя.  
2. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и 

обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да 
не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.  

3. 2 (два) % от внесената гаранция за изпълнение е предназначена за обезпечаване на 
гаранционното обслужване по изпълнение на договора. 

4. Отделно от гаранция за изпълнение изпълнителят внася и банкова гаранция 
обезпечаваща на 100% авансовото плащане. 
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5. Гаранциите за участие се задържат, освобождават и усвояват от възложителя по 
реда на чл. 61 и чл. 62а от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или 
освобождаване на останалите гаранции се уреждат в договора за възлагане на 
обществената поръчка. 
 Гаранцията за изпълнение се освобождава до 30 дни след приключване на 
всички дейности по настоящия договор и след подписване на приемо-предавателен 
протокол. 
 В случай че участникът е обединение, гаранциите по т.1 могат да бъдат 
внесени от всеки един от участниците в обединението. 
 
 Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за 
изпълнение се уреждат в договора за възлагане на поръчката. 
 

Договор за изпълнение на обществената поръчка не се сключва с участник, 
определен за изпълнител, който при подписването на договора не представи гаранция 
за изпълнение съгласно обявените условия. 

 
4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И 

КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ 
 
Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за 

технически възможности и квалификация, а именно: 
4.1. В процедурата могат да участват лица, които общо за последните 3 (три) 

години, считано до датата на подаване на офертите в настоящата 
процедура, са изпълнили минимум 3 (три) услуги, еднакви или сходни с 
предмета на поръчката. 

Под „сходен с предмета на поръчката”, за изпълнение на настоящото изискване, 
следва да се разбира изграждане, внедряване и/или поддръжка на информационни бази 
данни. 

За доказване горното изискване се представя списък на услугите  с посочване на 
стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга 
съобразно чл. 51, ал. 4 от ЗОП. 

4.2.Участникът трябва да е внедрил следните стандарти и да притежава 
валидни сертификати: 

• ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентен; 
• ISO 20000-1:2011 за управление на ИТ услугите или еквивалентен; 
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• ISO/IEC 27001:2013 за управление на информационната сигурност или 
еквивалентен.  

Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, 
установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни 
мерки за осигуряване на качеството, в съответствие с чл. 53, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП. 

Горното изискване се доказва с представяне описаните документи „заверени копия“. 
6.3. Екип на изпълнителя 
Екипът на изпълнителя трябва да включва експерти с професионален опит във 

всички области, които попадат в обхвата на поръчката, с цел гарантиране на 
качественото изпълнение на възложените му с тази документация задължения. 
Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за осигуряване 
изпълнението на предмета на поръчката. 

6.3.1. Ключови експерти 
Всички експерти от екипа на Изпълнителя, които имат решаваща роля за 

изпълнението на настоящия договор, се наричат ключови експерти. 
Изпълнителят трябва да осигури екип от експерти, който включва минимум 

следните ключови експерти: 
 
 Ръководител на проекта 
Образование: образователно-квалификационна степен „магистър” в областите 

„Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика”, съгласно 
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, 
утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в 
чужбина, в специалности, еквивалентни на посочените. 

Професионален опит: 
• минимум 5 (пет) години опит в ръководенето на проекти или на екипи в 

областта на информационните системи и технологии; 
• опит като ръководител на най-малко 2 (два) успешно завършени проекта за 

осъществявани дейности, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. 
 
 Специалист системен архитект 
Образование: образователна-квалификация минимум степен „бакалавър“ в областта 

„Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика” съгласно 
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, 
утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в 
чужбина, в специалности, еквивалентни на посочените. 

Професионален опит: 
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• Минимум 3 (три) години опит в областта на информационните технологии; 
• опит в реализацията на най-малко 2 (два) успешно завършени проекта в областта 

на изграждането на информационни решения, базирани на многослойни архитектури 
и/или архитектури, ориентирани към услуги; 

 
 Специалист софтуерна разработка 
Образование: образователна-квалификация минимум степен „бакалавър“ в областта 

„Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика” съгласно 
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, 
утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в 
чужбина, в специалности, еквивалентни на посочените. 

Професионален опит: 
• минимум 3 (три) години опит в програмирането; 
• опит в реализацията на най-малко 2 (два) успешно завършени проекта в областта 

на изграждането на информационни решения; 
 
 Специалист информационна сигурност 
Образование: образователна-квалификация минимум степен „бакалавър“ в областта 

„Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика” съгласно 
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, 
утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в 
чужбина, в специалности, еквивалентни на посочените. 

Професионален опит: 
• Минимум 3 (три) години опит в анализа на информационния риск; 
• опит в реализацията на най-малко 2 (два) успешно завършени проекта в областта 

на оценка и контрол на риска в IT системи; 
• опит в реализацията на най-малко 2 (два) успешно завършени проекта в 

изграждането и реализирането на решения за сигурност; 
 

 Ключов експерт - Юрист 
Образование: образователно-квалификационна степен „магистър” в областта 

„Социални, стопански и правни науки”, специалност „Право” съгласно Класификатор 
на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС 
№ 125 от 2002 г. или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, по 
специалност, еквивалентна на посочената. 

Професионален опит: 

28 
 

http://www.opcompetitiveness.bg/


 
 
 
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейки фонд 

за регионално развитие 
Инвестираме във Вашето бъдеще 

 
 
 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 
 Този документ е създаден по проект „Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция 

за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество ” по 
договор № BG161РО003-4.3.02-0001-С0001, Бенефициент: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН 
И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, по схема BG161PO003-4.3.02  „Подобряване на бизнес средата за българските 
предприятия - Подобряване на националната инфраструктура по качеството”. 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР и при никакви обстоятелства 
не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или 
Министерство на икономиката 

 

 
 

• общ професионален опит по специалността минимум 3 (три) години; 
• опит в анализа на нормативна база. 

 
За доказване на поставените изисквания към ключовите експерти участникът 

представя Декларация – списък на експертите  - Приложение № 9. Декларацията- 
списък следва да съдържа информация за образованието, професионалната 
квалификация, общия и специфичния професионален опит на експертите. Участникът 
следва да посочи в декларацията - списък номер и дата на дипломата за придобитото 
образование на съответния експерт, номер, дата на издаване и организация, която е 
издала сертификат или друг еквивалентен документ, удостоверяващ професионалния 
опит на експерта, както и контакт за връзка с организацията за потвърждение. 
 

6.3.2. Други изисквания 
Изпълнителят може да предвиди и осигури всички други специалисти и експерти, 

които счита за необходими за качественото и навременно изпълнение на описаните в 
Техническото задание дейности и задачи, както и за постигане целите на проекта, като 
неключови експерти. 

Всички ключови експерти и специалисти трябва да не са свързани лица с 
Възложителя по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП. 

За доказване изискването по чл. 51, ал.1, т.7 от ЗОП, участникът представя 
декларация – списък на експертите на участника, които ще бъдат ангажирани при 
изпълнение на поръчката, с посочване на образованието, професионалната 
квалификация и професионалния опит на участника и на ръководните му служители, 
включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата. При 
необходимост, за наличие на изискуемия специфичен опит на ключовите експерти ще 
се използва регламентираната в чл. 68, ал.8 и чл. 68, ал.11 от ЗОП възможност 
комисията по чл. 34 от ЗОП да изисква от участниците представяне на 
пояснения/разяснения за заявени от тях данни, както и да проверява заявените от тях 
данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

Не се допуска офериране на едно и също лице – ключов експерт да съвместява 
едновременно функциите на друг ключов експерт. Смяната на ключовите с другите 
специалисти/експерти, както и с такива, които не са включени първоначално в 
договора, се извършва само при условията, посочени в договора в Раздел VIІІ - 
Персонал на Изпълнителя. За да бъде извършена такава смяна, изпълнителят трябва да 
представи за одобрение на Възложителя обосновано предложение, придружено от 
необходимите документи за предлагания нов експерт. Това изискване важи след 
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сключване на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка и касае нейния 
изпълнител. 

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически 
възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В 
този случай, освен документите, определени от възложителя за доказване критерия за 
подбор, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще 
има на разположение ресурсите на тези трети лица.
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5. ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 
 
1. ПРИНЦИПИ 

Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се 
определи начинът, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определи 
Изпълнителят на обществената поръчка. 

Класирането на оферти по обекта на процедурата се извършва по комплексна 
оценка, изчислена на база оценка на офертите по посочените показатели и 
подпоказатели, като критерият за възлагане е „икономически най-изгодната оферта”. 

Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата съдържа точни 
указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на 
комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която 
Възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-
изгодната оферта. 

 
2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА 
К1. Оценка на техническото предложение за изпълнение на обществената 

поръчка - с относителна тежест при оценяването 60%; 
К2. Предлагана цена - с относителна тежест при оценяването 40%. 
 
3. ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА 
 
Комплексната оценка (КО) е сбор от точките по показатели К1 и К2, както 

следва: 

КО = К1 + К2 

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка. 
Максималният брой точки, който може да получи един участник, е 100. Участниците се 
класират по низходящ ред. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, изпълнителят 
се определя по реда на чл. 71, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП. 

 
1. Критерии за оценяване на техническите предложения на участниците (К1): 
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Оценката по показателя „Техническо предложение” (K1), с максимален брой точки 
60, е сбор от оценките по посочените в таблицата подпоказатели: 

 

Подпоказател Максимален 
брой точки 

Т1 – Методология за изпълнение на дейностите, включени в 
предмета на обществената поръчка 

30 

Т2 – Методология за управление на риска 30 

Общо точки по подпоказатели Т1 и Т2  60 

 
Оценките по всеки от посочените подпоказатели ще се формират по 

представените по-долу обективни критерии: 
 
 По отношение на подпоказател Т1 - Методология за изпълнение на 

дейностите ще се присъждат съответно по 10, 20 или 30 т. 
 

Критерии Брой точки 

Описани са всички  стъпки и действия, които ще бъдат извършени в 
рамките на дейностите, включително методите за тяхното 
осъществяване и резултатите, които ще бъдат постигнати от 
реализацията им, като е изразена логическата връзка между тях и 
предвидената в Техническата спецификация последователност. 
Предложена е организация за изпълнение на поръчката, в която са 
посочени предвидените материални и човешки ресурси и е описано 
разпределението на задачите и отговорностите на всеки един 
експерт от екипа.  
Налице са следните обстоятелства: 
- Изложението на стъпките и действията, методите за тяхното 
осъществяване и резултатите, които ще бъдат постигнати от 
реализацията им, както и логическата връзка между тях, преповтаря 
заложените в Техническата спецификация изисквания, без да е 
допълнено с тълкуване на изискванията от страна на 

10 
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участника.  
- Описано е разпределението на задачите и отговорностите на 
всеки един експерт от екипа, но същото не е обосновано и/или не 
кореспондира на представения в офертата план – график и/или би 
довело до неравномерно натоварване на експертите, съобразно 
компетентностите им; 
Описани са всички стъпки и действия, които ще бъдат извършени в 
рамките на дейностите, включително методите за тяхното 
осъществяване и резултатите, които ще бъдат постигнати от 
реализацията им, като е изразена логическата връзка между тях и 
предвидената в Техническата спецификация последователност. 
Предложена е организация за изпълнение на поръчката, в която са 
посочени предвидените материални и човешки ресурси и е описано 
разпределението на задачите и отговорностите на всеки един 
експерт от екипа. 
Налице е едно от следните обстоятелства: 
- Изложението на стъпките и действията, методите за тяхното 
осъществяване и резултатите, които ще бъдат постигнати от 
реализацията им, както и логическата връзка между тях, преповтаря 
заложените в Техническата спецификация изисквания, без да е 
допълнено с тълкуване на изискванията от страна на 
участника. 
- Описано е разпределението на задачите и отговорностите на 
всеки един експерт от екипа, но същото не е обосновано и/или не 
кореспондира на представения в офертата план – график и/или би 
довело до неравномерно натоварване на експертите, съобразно 
компетентностите им. 

20 

Описани са всички стъпки и действия, в рамките на дейностите, 
включително методите за тяхното осъществяване и резултатите, 
които ще бъдат постигнати от реализацията им, като е изразена 
логическата връзка между тях и предвидената в Техническата 
спецификация последователност. Предложена е организация за 
изпълнение на поръчката, в която са посочени предвидените 
материални и човешки ресурси и е описано разпределението на 
задачите и отговорностите на всеки един експерт от екипа. 
Изложението на стъпките и действията, методите за тяхното 
осъществяване и резултатите, които ще бъдат постигнати от 

30 
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реализацията им, както и логическата връзка между тях, е 
съобразено с изискванията в Техническата спецификация и 
допълнено с тълкуване на изискванията от страна на 
участника. Описано е разпределението на задачите и 
отговорностите на всеки един експерт от екипа, като същото е 
обосновано, кореспондира на представения в офертата план – 
график и предвижда равномерно натоварване на експертите, 
съобразно компетентностите им. 
 

 По отношение на подпоказател Т2 - Методология за управление на риска ще 
се присъждат съответно по 10, 20 или 30 т. на база следните критерии: 

 

Критерии Брой точки 

Участникът е анализирал идентифицираните в Техническата 
спецификация рискове по отношение на вероятността от тяхното 
настъпване, въздействието им върху изпълнението на дейностите и 
сферата им на влияние, като е предложил мерки за недопускане на 
възникването им и мерки за предотвратяване на тяхното негативно 
влияние върху изпълнението (при евентуално настъпване). Не са 
идентифицирани допълнителни рискове. 

10 

Участникът е анализирал всички идентифицирани в Техническата 
спецификация рискове по отношение на вероятността от тяхното 
настъпване, въздействието им върху изпълнението на дейностите и 
сферата им на влияние, като е предложил мерки за недопускане на 
възникването им и мерки за предотвратяване на тяхното негативно 
влияние върху изпълнението (при евентуално настъпване). 
Идентифицирани и анализирани са още 2 (два) допълнителни 
риска, относими към предмета на настоящата обществена 
поръчка, като са предложени мерки за предотвратяване на 
настъпването им и мерки за предотвратяване на тяхното 
негативно влияние (при евентуално настъпване). 

20 

Участникът е анализирал всички идентифицирани в Техническата 
спецификация рискове по отношение на вероятността от тяхното 
настъпване, въздействието им върху изпълнението на дейностите и 
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сферата им на влияние, като е предложил мерки за недопускане на 
възникването им и мерки за предотвратяване на тяхното негативно 
влияние върху изпълнението (при евентуално настъпване). 
Идентифицирани и анализирани са повече от 2 (два) 
допълнителни риска, относими към предмета на настоящата 
обществена поръчка, като са предложени мерки за 
предотвратяване на настъпването им и мерки за предотвратяване 
на тяхното негативно влияние (при евентуално настъпване). 

 
С оглед ефективното и качествено изпълнение на предмета на настоящата 

обществена поръчка, във връзка с реализацията на дейностите, обект на техническото 
задание, са идентифицирани следните рискове, за които Възложителят предварително 
уведомява Изпълнителя, с цел предприемане от последния на необходимите мерки за 
качествено и навременно изпълнение: 

• Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 
• Констатирани дефекти в разработената софтуерна система, произтичащи от 

дизайна, реализацията, внедряването или други елементи на процеса за разработка; 
• Промени в нормативната уредба, които ще рефлектират върху изпълнението на 

проекта; 
• Промени в изискванията на ОПРКБИ във връзка с наблюдението и отчитането 

на дейностите по договора, сключен с Бенефициента; 
 
Всеки от членовете на комисията извършва оценяване на предложенията на 

участниците по показател Т1, за което попълва индивидуален оценителен лист, в който 
излага мотивите си за присъждане на съответния брой точки. При изчисляване на 
оценката на съответния участник се взема предвид средно аритметичният резултат от 
всички индивидуални оценки. 

 
Оценката за показателя К1 е сбор от точките по подпоказатели Т1 и Т2, както 

следва: 
 
К1 = Т1 + Т2 
 
2. Критерий за оценяване на ценовите оферти на участниците (К2): 
Максималният брой точки по този показател е 40. 
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Оценката на предложената от всеки участник цена ще бъде изчислена от 
комисията при прилагане на следната формула: 

К2 = (минимална предложена обща цена за изпълнение на поръчката) / (общата 
цена за изпълнение на поръчката, предложена от участника) x 40 

като: 

-„минималната предложена обща цена за изпълнение на поръчката” е най-ниската 
предложена цена от участник, допуснат до класиране; 

-„общата цена за изпълнение на поръчката, предложена от участника” е цената, 
предложена от конкретния участник за изпълнение на поръчката 

 
Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични действия 

се закръглят до втория знак след десетичната запетая. 
 
 
Експерт, участвал в изработването на методиката за оценка съгласно чл. 8, ал. 7 от 
ЗОП:  Чавдар Джамбазов 
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6. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И УЧАСТИЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА 

 

ВАЖНО: Всеки участник преди изготвяне на офертата и ценовото предложение 
задължително се запознава с изходните данни, предоставени от Възложителя. 
Непознаване на условията на техническата спецификация или документите за участие в 
процедурата не може да бъде причина за отказ от сключване на договор от страна на 
спечелилия участник. 

 
1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
• Участниците са длъжни да спазват сроковете и условията за подаване на оферта, 

посочени в обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в 
процедурата. 

• При представянето на офертата следва да се спазват изискванията на чл. 57, ал. 
1, 2, 3 и 6 от ЗОП. 

• Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска 
представяне на варианти в офертите. До изтичането на срока за подаване на офертите 
всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли своята оферта. 

• При подготовката на офертите всеки участник трябва да се придържа точно към 
условията, обявени от Възложителя. Представянето на оферта означава, че участникът 
приема изцяло всички правила, определени в настоящата документация. Поставянето 
на различни условия и изисквания, които не отговарят на обявените от Възложителя, 
води до отстраняване на този участник от участие в процедурата. 

• Всеки участник може да поиска от Възложителя писмени разяснения по 
документацията за участие до 7 дни преди изтичане на срока за получаване на 
офертите. Възложителят е длъжен да отговори и да публикува разяснението в 4-дневен 
срок от постъпване на искането в раздел „Профил на купувача” на сайта на Държавна 
агенция за метрологичен и технически надзор 
(http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8
&lang=bg, ). 
 

• В случай че от предоставяне на разяснението от Възложителя до крайния срок за 
получаване на оферти за участие остават по-малко от 3 дни, Възложителят е длъжен да 
удължи срока за получаване на оферти за участие с толкова дни, колкото е забавата. 
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• Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са изцяло за сметка 
на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, 
независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата. 

• Срок на валидност на офертата 
Представената оферта трябва да има срок на валидност 180 дни от крайния срок за 

получаване на офертите. 
Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с 

условията на представените от тях оферти. Участник, който представи оферта с по-
кратък срок на валидност, ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато 
той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока 
на валидност на офертата си, се отстранява от участие. 

При удължаване срока на валидност на офертата, участниците, които не попадат в 
хипотезата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП следва да удължат и срока на банковата си гаранция 
за участие до новия срок на валидност на офертата. 

• Език 
Офертата трябва да бъде изготвена и представена на български език. Ако участникът 

представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на 
български език, а в изрично посочените случаи, преводът трябва да бъде официален по 
смисъла на ЗОП. Ако се констатира несъответствие с това изискване, на участника се 
представя възможност по реда на чл. 68, ал.8 от ЗОП да представи документите, ако 
същите не бъдат представени в срок, тогава участникът се отстранява от участие на 
основание чл. 69, ал.1,т.1 или т.3 от ЗОП. 

Ако участниците в процедурата представят документи на език различен от 
българския и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие 
в записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език. 

• Други 
− Всички документи, които участникът представя като копия, трябва да са 

заверени с гриф „Вярно с оригинала”, собственоръчен подпис със син цвят на 
лицето/та, представляващи участника и свеж печат. 

− Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 
функции, посочени в документа за регистрация или изрично упълномощени за това 
лица. При подписване от изрично упълномощени лица е необходимо представянето на 
пълномощно за изпълнение на такива функции. Пълномощното трябва да е оригинал с 
подпис на упълномощителя. 
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− Офертата се подава на български език и приложените документи трябва да 
отговарят на изискванията на чл. 56 от ЗОП, респ. на изискванията на Раздел 
„Съдържание на офертата”. 

− Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на ДАМТН, гр. София 
1797, бул. „Г. М. Димитров” № 52 А, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа до датата 
и часа, посочени в обявлението за обществена поръчка. 

− При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 
часът на получаването. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава документ. 

− Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 
получаване или са постъпили в незапечатан или скъсан плик като тези обстоятелства 
също се отбелязват във входящия регистър. 

− Ако участникът изпраща офертата си по поща с препоръчано писмо с обратна 
разписка или чрез куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той 
следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от 
Възложителя адрес преди изтичане на срока за получаване на офертите. Рискът от 
забава или загубване на офертата е за сметка на участника. 

− Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на 
адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя 
съдействия като: митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от 
пощенски клон или други подобни. 
 

2. ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ И ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
2.1. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, 
са задължителни за участниците.  
2.2. Ако офертата не съответства на дадените образци, по начин, който води до 

липса на реквизити и/или други изисквания на Възложителя, Възложителят има 
право да отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата 
с изискванията на документацията за участие. 

2.3.Считано от датата на изпращането на обявлението в РОП Възложителят 
предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие, 
включително всички образци, на профила на купувача на интернет адрес: 
http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&It
emid=8&lang=bg.Възложителят няма и не поставя изискване в плик №1 от 
офертите да се поставя документ за закупена документация за участие. 

2.4. Разпределение и съдържание на офертите 
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Офертата следва да бъде представена в непрозрачен запечатан плик с ненарушена 
цялост. Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, 
телефон и по възможност факс и електронен адрес. 

  
Пликът съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, всеки от 

които да има следното съдържание, посочено по-долу: 
 
Плик № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”  
 
Върху плика се изписва Плик № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” и наименованието 

на участника. В него се поставят следните документи: 
 
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника -Приложение № 1 
2.  Представяне на участника, което включва: 
-  Представяне на участника с посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския 

регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, 
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата-
приложение № 2; 

- Когато участникът в процедура е обединение, което не е юридическо лице – копие 
на договора за обединение, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 
представляващият. В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява 
участниците в обединението – се представя и документ, подписан от лицата в 
обединението, в който се посочва представляващият. За участниците – обединения 
следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 3 на ЗОП. 

- Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице 
или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 4 на 
ЗОП. 
   3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП- Приложение № 3. Декларацията се представя 
от участника. Когато участникът е обединение, декларацията се представя от 
представляващите всеки един член на обединението. Когато декларацията е на чужд 
език се представя и в официален превод. Когато участникът е юридическо лице 
декларацията се представя от лицата, които представляват участника. 
  4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Договор за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001 
(Приложение № 4) . 
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5. Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, и 
посочени от Възложителя в обявлението за обществената поръчка, а именно: 

За доказване изпълнението на изискването участникът представя: 
• Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през 

последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, включително 
стойностите, датите и възложителите – Приложение № 8. 

Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от съответния възложител, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за услугата. Документът трябва да е 
надлежно оформен с издател и да съдържа информация за предмет на услугата; 
стойност на услугата; период на изпълнение на услугата. 

Когато участникът е обединение, списъкът е общ за договорите, сключени от всеки 
от участниците, като в отделна колонка трябва да се посочи членът в обединението, 
който е бил страна по договора. Участникът следва да представи удостоверения, 
издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за услугите, посочени в списъка по 
Приложение № 8. 

• Заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството 
по ISO 9001:2008 или еквивалентен; 

• Заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на ИТ 
услугите по ISO 20000-1:2011 или еквивалентен; 

•  Заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на 
информационната сигурност по ISO/IEC 27001:2013 или еквивалентен. 

Забележка: Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от 
органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 

• Списък на експертите на участника, които ще бъдат ангажирани при изпълнение 
на поръчката по Приложение № 9, доказващ съответствието с изискванията на 
Възложителя. 

• Декларация за разположение на техническо лице – от лицата посочени в списъка 
на техническите лица ( Приложение № 10). 
6. Декларация за отсъствие на обстоятелства по Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – 
Приложение № 14; 

7.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Приложение № 12. 
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8.Декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП – Приложение № 16. 
9.Декларация по чл. 55, ал. 6 от ЗОП – Приложение № 16а. 
10.Декларация по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки за липса на 
свързаност с друг участник или кандидат, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, 
ал.8, т.2 от същия закон- Приложение № 11 
11. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат 
на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността 
на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – Приложение № 5 
12.Декларация за съгласие за участие от подизпълнител – Приложение №6. 
13.Гаранция за участие (освен в случаите по чл. 59, ал. 6 от ЗОП). 
14.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал с подпис на 
упълномощителя) Представя се когато офертата или някой документ от нея не е 
подписан от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му 
регистрация, а от изрично упълномощен негов представител в случаите, когато това 
е допустимо. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата – 
упълномощител и упълномощен, както и изявление, че упълномощеното лице има 
право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 
15.Декларация по чл. 6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари  - 
Приложение № 13 
16.Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 106, ал.1 и чл. 107 и чл. 109, ал.1, 
б. „а” и „б” от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и 
Съвета на Европа относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на 
Съюза- Приложение № 7 

 
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице 

документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви „а” и „б” от ЗОП се представят за всяко 
физическо или юридическо лице, включено в обединението, документите по чл. 56, ал. 
1, т. 1, буква „в” и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които 
обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от 
ЗОП. 

 
Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56 ал. 1, т. 
1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и от 
ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. 

 
По своя преценка участникът може да представи и други допълнителни документи, 

доказващи техническите възможности и професионална квалификация. 
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В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват 

Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства. 
  
Плик № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” 
 
Върху плика се изписва Плик № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА” и наименованието на участника. В него се поставя техническо 
предложение ( Приложение № 18) и Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (ако е 
приложимо Приложение № 19). 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката следва да бъде изготвено по 
Приложение № 18 от настоящата документация при спазване на изискванията на 
техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на 
поръчката. 
 

Техническото предложение на участника трябва да бъде разработено и представено 
така, че да представи ясно, в цялостен обем, подробно и конкретно процесите и 
организацията, която предвижда да предприеме участникът при изпълнението на 
дейностите, описани в документацията за участие. Това ще позволи максималната 
обективност и увереност на Комисията при оценката на качеството на техническото 
предложение, вижданията, разбиранията и възможностите на участниците за 
изпълнението на поръчката. 

 
 Плик № 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” 
Върху плика се изписва Плик № 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” и наименованието на 

участника. В него се поставя Ценово предложение по Приложение № 20. 
 
ВАЖНО: Извън Плик № 3 не трябва да е посочена никаква информация относно 

цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си 
извън Плик № 3 елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат 
отстранени от участие в процедурата. 

 
Предлаганата цена трябва да е в български лева без включен ДДС и с включен ДДС. 

Единичните цени следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, 
без начислен ДДС. 

 
При разлика между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното 

изражение на сумата. 
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В случай че участник представи ценова оферта с по-висока обща цена от посочената 
прогнозна стойност на поръчката, , неговата оферта няма да бъде разглеждана и той ще 
бъде отстранен от участие в процедурата. 

 
ВАЖНО: Участник, който по какъвто и да е начин, е включил някъде в 

офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата 
цена (или части от нея), ще бъде отстранен от участие в процедурата. 
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7. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 
 

1. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
• Офертите се приемат на адреса, посочен от Възложителя в обявлението за 

обществената поръчка. 
• Офертите се представят от участника или упълномощен от него представител, 

лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 
• При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, дата, 

час на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава входящ номер. 

• Оферти, представени след посочения в обявлението краен срок за получаване, 
не се приемат. Не се приемат и оферти в незапечатан или с нарушена цялост плик. 
Такава оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра. 

• До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник в 
процедурата може да промени, допълни или оттегли своята оферта, по реда посочен за 
подаването й. 

• В случай че в срока за получаване на оферти няма постъпили такива или е 
получена само една оферта, Възложителят може да удължи срока за получаване на 
оферти. 

• Когато се установи, че първоначално определеният срок за получаване на 
оферти е недостатъчен за тяхното изготвяне, включително поради необходимост от 
разглеждане на място на допълнителни документи към документацията, Възложителят 
удължава този срок. 

• Промените в срока се извършват с Решение за промяна, което се публикува в 
Регистъра на обществените поръчки. 
 

2.ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ 
• Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка участник: 
− който не е представил някой от необходимите документи или информация 

по чл. 56 от ЗОП; 
− който не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка 

поради наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, букви „а”-„д”, т.2, т. 3 и т. 4, 
ал.2, т.1 и 5 и ал. 5 от ЗОП; 

− който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително 
обявените условия на Възложителя; 
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− който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия на Възложителя и/или не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 

− който попада в приложното поле на Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

− За който, ако по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП се установи, че е представена 
невярна информация за доказване на съответствието между офертата и обявените от 
Възложителя критерии за подбор и/или не е представен някой от изискваните от 
Възложителя документи и/или има непопълнени данни и/или има данни, в 
противоречие с официален документ, в исканите справки и приложения, ако тези 
обстоятелства не бъдат отстранени от участника по реда на чл. 68, ал. 8 от ЗОП. 

• Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато са 
налице обстоятелствата по чл. 39, ал. 1 и може по своя преценка да прекрати 
процедурата при наличие на обстоятелство по чл. 39, ал. 2 от ЗОП. В 3-дневен срок 
Възложителят изпраща решението до всички участници, публикува го в профила на 
купувача и изпраща копие от решението до Изпълнителния директор на агенцията. 

 

3.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
• Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран 

от комисията на първо място и определен за изпълнител. 
• Договорът се сключва в съответствие с проекта на договор, представен в 

документацията за участие, като включва задължително всички предложения от 
офертата на участника, определен за изпълнител. За всички неуредени въпроси във 
връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договора за обществена 
поръчка се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и 
договорите. 

• При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП и на 
посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1,  и 5 от ЗОП, освен когато 
законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое 
от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно 
на Възложителя. 

• Когато участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно юридическо 
лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, същият 
удостоверява обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2, т.1 и 5 чрез документи, издадени 
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от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ 
на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в 
съответната чужда държава не се издават такива документи, участникът представя 
клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на 
държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение 
според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, 
направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен 
професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. 
 Документите се представят в оригинал или нотариално заверено копие и 
трябва да бъдат в срок на валидност. 

• При подписване на договора за обществена поръчка с участник, който не е 
специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, същият е длъжен 
да представи гаранция за изпълнение. 

• Сключеният договор не подлежи на изменение освен по изключение, в 
случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП. 

• Договор за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за 
изпълнител, който при подписване на договора: 

• не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП; 
• не представи определената гаранция за изпълнение на договора, в случай че 

не попада в хипотезата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП; 
• не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни 

друго изискване, необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на 
нормативен или административен акт и поставено от възложителя при откриване на 
процедурата. 

• Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи 
договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо 
място: 

• откаже да сключи договор; 
• не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП; 
• не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на посочените в 

обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП. 
Ако и вторият класиран участник не представи необходимите документи или откаже 

да подпише договора, то Възложителят прекратява процедурата. 
 

4. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ 
• Сроковете, посочени в тази документацията, са в календарни дни и се 

изчисляват както следва: 
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• когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на 
посочения период; 

• когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или 
почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът 
изтича в края на първия работен ден, следващ почивния; 

• когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на 
съответния срок. 

 
5. ЕТИЧНИ КЛАУЗИ 

• Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи 
незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или 
Възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите 
може да доведе до отстраняване на участника от процедурата или до административни 
наказания. 

• Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен 
конфликт на интереси и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други 
участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка или страни, 
ангажирани в проекта. Ако по време на изпълнение на договора възникне такава 
ситуация, изпълнителят трябва незабавно да уведоми Възложителя. 

• Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, 
безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той 
трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената 
поръчка, проекта като цяло или услугите, без предварителното одобрение на 
Възложителя. 

• Изпълнителят и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да 
било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към 
Възложителя. 

• Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална 
тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и 
документи, изготвени или получени от изпълнителя, са конфиденциални. 

• Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да 
компрометират неговата независимост или независимостта на служителите му. 
 

6. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 
 Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 

участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага 

48 
 

http://www.opcompetitiveness.bg/


 
 
 
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейки фонд 

за регионално развитие 
Инвестираме във Вашето бъдеще 

 
 
 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 
 Този документ е създаден по проект „Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция 

за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество ” по 
договор № BG161РО003-4.3.02-0001-С0001, Бенефициент: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН 
И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, по схема BG161PO003-4.3.02  „Подобряване на бизнес средата за българските 
предприятия - Подобряване на националната инфраструктура по качеството”. 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР и при никакви обстоятелства 
не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или 
Министерство на икономиката 

 

 
 
Законът за обществените поръчки, правилникът за прилагането му и приложимото 
законодателство на Република България. 

 
Приложенията са неразделна част от документацията. 
 
Всяко заинтересовано лице може да подаде жалба, в 10-дневен срок от: 
1. изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП, срещу решението за откриване на 

процедурата и/или решението за промяна; 
2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на 

процедурата; 
3. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на 

обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз. 
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	 Сроковете, посочени в тази документацията, са в календарни дни и се изчисляват както следва:
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