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I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

Предметът на настоящата поръчка е „Доставка и внедряване на специализиран 

софтуер за управление на одитния процес в ИА СОСЕЗФ“, като доставката и внедряването 

следва да отговарят на изискванията на Възложителя, изложени в техническата спецификация 

на обществената поръчка. 

Обособени позиции 
 Предметът на обществената поръчка не се разделя на  обособени позиции.  

Съгласно чл. 101, ал. 8-11 ЗОП, всеки участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е 

дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно 

оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица не могат да бъдат 

самостоятелни участници в една и съща процедура. 

Място на изпълнение на поръчката – г. София, бул.“Витоша“ № 15, ет.5 

Стойност на поръчката 
 Финансовият ресурс, определен от възложителя, за настоящата поръчка, е до 

130 000,00 (сто и тридесет хиляди ) лева без включен ДДС.  

 В случай че участник оферира по-висока стойност, той ще бъде предложен за 

отстраняване от процедурата, на основание чл. 107, т. 2 , буква „а“ ЗОП, тъй като не отговаря 

на предварително обявените условия на поръчката. 

1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

№ ИЗИСКВАНИЯ 

1.   ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

1.1  Архитектура на софтуера 

1.1.1 Софтуерът да работи под операционна система MS Windows.  

1.1.2 Софтуерът трябва да използва съвременни технологии за осигуряване на най-

добра среда за работа, комбинирайки предимствата на уеб базираните и клиент – 

сървър приложения. 

1.1.3 Използване на утвърдена, централизирана и популярна система за управление на 

бази данни за съхранение и обработка на информацията. 

1.1.4 Възможност за използване на приложението без връзка към централната база 

данни (работа с локално копие), като това действие не трябва да ограничава 

функционалността на софтуерния продукт. 

1.1.5 При изтегляне на локално копие, да се дава възможност потребителя да избира 

дали да извлича цялото одит досие (само за четене или и за редактиране)  или само 

посочената от него част. 

1.1.6 Възможност за внасяне на данните обратно в системата след приключване на 

работата с локалното копие. Софтуерът трябва да позволява като внасяне на 

цялото одит досие, така и на посочена от потребителя част. 

При процедурата по внасяне на данните, потребителят трябва да има възможност 

да избере дали след внасянето на данните локалното копие да се изтрива или да се 

запазва, но с обновени от сървъра данни. 

1.1.7 Софтуерът трябва да има изградена защита на данните от презаписване в процеса 

на извличане и внасяне на данните. 

1.2 Инсталиране и текуща администрация 

1.2.1 Инсталацията и настройването на софтуерния продукт върху клиентските машини 

трябва да са максимално улеснени. 



 

 

1.2.2 Софтуерът трябва да дава възможност цялостното управление на потребителите 

(добавяне, редактиране, изтриване) да се осъществява през неговия интерфейс. 

1.2.3 Софтуерът да позволява добавянето само на потребители с уникални 

идентификатори за вход в системата. 

1.2.4 Софтуерът да позволя потребителите да използват Windows автентикация за вход 

в системата. 

1.3 Потребителски интерфейс 

1.3.1 Интуитивен графичен потребителски интерфейс с логическа последователност на 

менютата на български език, осигуряващ лесната работа на потребителите: 

  Екранните форми на софтуерния продукт трябва да имат логическа 

последователност на използваните икони, шрифтове, цветове, команди, т.н.; 

  Наличие на системи и механизми за контрол на въвежданите данни с цел избягване 

на логически и технически грешки (невъзможност за въвеждане на 

несъществуващи дати, падащи менюта за ограничаване избора на потребителя, 

предупреждения за дублиране на уникални идентификатори, въвеждане на 

задължителна информация и т.н.); 

  Наличие на контекстни команди за отделните менюта; 

  Паралелна визуализация на няколко екрана от софтуерния продукт (два одита на 

един екран, централни регистри и даден одит на един екран и т.н.); 

  Използване на стандартните Windows клавишни комбинации за по-бърза работа. 

  Софтуерът да дава възможност за визуално мащабиране на представяното 

съдържание. 

1.3.2 Софтуерният продукт за документиране на одитния процес трябва да има 

потребителски интерфейс на български и на английски език, като се дава 

възможност на всеки отделен потребител да избира с какъв език иска да работи. 

1.3.3 Техническата терминология (наименования на менюта, полета, заглавия и т.н.) 

трябва да може да се променя през потребителския интерфейс, за да отговаря на 

текущо използваната в ИА СОСЕЗФ терминология, както и при евентуални 

бъдещи промени. Тези настройки трябва да могат да се осъществяват от 

потребителите 

1.3.4 Полетата за избор (падащи менюта, полета за избор и т.н) трябва да могат да се 

променят през потребителския интерфейс, за да отговарят на използваната в ИА 

СОСЕЗФ терминология. 

1.3.5 Софтуерът трябва да предоставя персонален екран за всеки отделен потребител на 

системата, в който да са визуализирани одит елементите свързани с него 

(назначени одити, работни документи, констатации, назначени тестове за 

изпълнение и т.н.). Потребителят трябва да може допълнително да настройва този 

персонален екран. 

1.3.6 Потребителят трябва да може да сменя визуалната репрезентация на данните в 

различните екранни форми, както и да може да ги съхранява за повторна употреба, 

да ги редактира и изтрива. 

1.3.7 Потребителят трябва да може да извежда за принтиране и към файл (електронни 

таблици, текстообработващи приложения и т.н.) настроената от него визуалната 

репрезентация. 

1.3.8 Софтуерът трябва да дава възможност за бързо визуално проследяване на 

йерархичната обвързаност между отделните елементи на одита (цели, рискове, 

контроли, тестове, констатации и т.н.) 

1.4 Документация 

1.4.1 Софтуерният продукт да се доставя с техническа документация за инсталиране и 

конфигуриране на софтуера. 



 

 

1.4.2 Софтуерният продукт да се доставя с потребителско ръководство на български 

език за работа със софтуера. 

1.5 Сигурност 

1.5.1 Софтуерът трябва да предлага стандартни потребителски роли за управлението на 

правата за достъп до данните. 

1.5.2 Софтуерът трябва да позволява редактирането на потребителските роли, чрез 

детайлното определяне на достъпа им (пълен, само за четене, забранен достъп) до 

различните елементи на системата. Това трябва да се осъществява през интерфейса 

на софтуера. 

1.5.3 Софтуерът трябва да позволява цялостното му администриране да се осъществява 

от неговия интерфейс (управление на потребителския достъп, назначаване към 

потребителски роли, промяна на методология за формиране на риск/контрол 

оценка и т.н.). 

1.5.4 Софтуерът трябва да позволява достъп до системата чрез Windows автентикация. 

1.5.5 Софтуерът трябва да поддържа интегрирана одитна следа, за проследяване на 

направените промени. Одитната следа трябва да е достъпна директно от 

интерфейса на софтуера. 

1.5.6 Софтуерът трябва да предоставя възможност за записване историята на 

влизанията, която да е достъпна през интерфейса на софтуера.  

2.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОДИТНАТА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СОФТУЕРА 

2.1 Стратегическо планиране: 

2.1.1 Софтуерът трябва да дава възможност за изграждане на система от одитирани 

обекти, като за всека от тях трябва да се позволява като минимум въвеждането на 

информация за уникален идентификационен номер, наименование на обекта, вид 

на обекта, контакти и бизнес процесите, с които е свързан дадения обект. 

2.1.2 Софтуерът трябва да дава възможност за многослойно логическо структуриране и 

групиране на одитираните обекти в зависимост от тяхното йерархическо ниво в 

рамките на организацията или друг вид критерии. 

2.1.3 Софтуерът трябва да дава възможност за изграждане на система от одитирани 

бизнес процеси, като за всеки от тях да се позволява като минимум въвеждането 

на информация за уникален идентификационен номер, наименование и описание 

на процеса. 

2.1.4 Софтуерът трябва да дава възможност за многослойно логическо структуриране и 

групиране на одитираните бизнес процеси в зависимост от тяхната област на 

действие и взаимовръзка. 

2.1.5 Софтуерът трябва да позволява изграждане на взаимовръзка между дефинираните 

обекти и бизнес процеси. Всеки обект трябва да е обвързан само с бизнес 

процесите, релевантни за него. 

2.1.6 Софтуерът трябва да позволява визуализирането на сумарния риск по 

обекти/процеси с цел по-лесното годишно стратегическо планиране на одитите. 

2.1.7 За целите на годишното и стратегическото планиране, софтуерът да позволява 

въвеждане на фиксиран период за извършване на одит на конкретна 

система/единица, който автоматично да бъде следен 

2.1.8 Софтуерът да осигурява възможност за въвеждане на глобални рискови фактори и 

тяхното оценяване спрямо обвързаните системи и процеси 

2.1.9 Софтуерът автоматично да извежда предложение за изграждане на годишен 

одитен план на база на фиксирани периоди за извършване на одити, оценката на 

глобалните рискови фактори и съответните оценки на одитните ангажиментите за 

конкретна система/единица 



 

 

2.1.10 Софтуерът да позволява автоматично създаване на одитни ангажименти на база на 

предложения годишен одитен план 

2.1.11 Софтуерът да позволява създаването и ясното разграничаване на одитни 

ангажименти извън годишното планиране 

2.2 Изпълнение на одит ангажимент 

2.2.1 Възможност за планиране, създаване и извършване както на хоризонтални, така и 

на вертикални одити (т.е. както одити обхващащи един или няколко процеса в един 

одитиран обект, така и един или няколко процеса в един или няколко одитирани 

обекта). 

2.2.2 Софтуерът трябва да предоставя удобен потребителски интерфейс, който да 

позволява на потребителя да избира обхвата на всеки одит (обектите и бизнес 

процесите, който той покрива). 

2.2.3 Софтуерът трябва да позволява добавянето на нови одити по всяко време, 

независимо дали те са част от годишното планиране или са допълнително 

зададени. 

2.2.4 Всеки одит трябва да позволява: 

  Въвеждане на основна информация за самия одитен ангажимент (номер, заглавие, 

обхват и т.н.) 

  Определяне на членове на одиторския екип, както и ролята на всеки един от тях в 

рамките на дадения одит. 

  Определяне на ключови дати за отделните фази на одита (стартиране на одита, 

изпълнение на одита, издаване на предварителен и финален доклад, приключване 

на одита и т.н.). За различните типове одити да могат да се дефинират различни 

фази. 

  Възможност за задаване на стандартен период между отделните ключови фази, 

позволяващ автоматичното попълването на датите (предварителен доклад, 

окончателен доклад, т.н.) при задаване на конкретна дата (стартиране на одит, 

стартиране на фактическа проверка, т.н.). 

  Софтуерът автоматично да отчита разликата между планираните и действителните 

дати на отделните фази. 

2.2.5 Софтуерът трябва да позволява детайлно документиране на бизнес процесите, 

целите, рискове, контролите и съответните тестове с лесно проследяване на 

логическата връзка между тях в изграден риск регистър. 

2.2.6 Софтуерът трябва да позволява дефинирането както на тестове на контроли и по 

същество, така и на одитни процедури свързани със стъпките по извършването на 

одита. 

2.2.7 За всеки един тест и одитна процедура трябва да има минимум три етапа на 

изпълнение (напр. завършен, прегледан, одобрен), обвързани с нивата на контрол 

на качеството. 

2.2.8 За всеки един елемент (цел, риск, контрол, тест и одитна процедура) потребителят 

трябва да има възможност да дефинира дали те ще се разглеждат в текущия одит, 

или са извън обхвата му. 

2.2.9 За всеки дефиниран риск трябва да може да се дава оценка на присъщия риск (риск 

преди прилагането на контролната дейност) и остатъчен риск (риск след 

прилагането на контролната дейност). 

2.2.10 За всеки дефиниран риск трябва да може да се прави една или повече оценки (напр. 

предварителна оценка, оценка след тестване, тримесечна оценка и т.н.). 

2.2.11 Оценката на присъщия и на остатъчния риск да се оценява по два фактора: 

вероятност за неговото възникване и въздействието, който би имал при евентуално 

негово проявление. 



 

 

2.2.12 Формирането на крайната оценка на риска трябва да е количествена (цифрово 

изразена) и качествена (цветово и с думи) на база на утвърдената в ИА СОСЕЗФ 

методология. Тази оценка трябва да може да бъде променяна във всеки един 

момент от интерфейса на софтуера, в случай че настъпят промени в начина на 

работа. 

2.2.13 Софтуерът трябва да позволява определяне на служител отговорник за 

изпълнението на отделните тестове и одитни процедури. 

2.2.14 При задаване на даден елемент (тест, одитна процедура, констатация и т.н.) като 

завършен, неговата дефиниция да не може да бъде променяна. При назначаването 

на елемента като прегледан и одобрен от оторизиран потребител, всички негови 

детайли (дефиниция, резултат, коментари и т.н.) да не могат да бъдат редактирани 

или изтривани. 

2.2.15 Софтуерът трябва да дава възможност за дефиниране на централни регистри за 

съхранение и многократно използване на: 

  Цели, рискове, контроли и свързаните с тях тестове. За всеки от тези елементи 

трябва да може да се записва като минимум информация за техния уникален 

идентификационен номер, наименование, описание, категоризация и указания. 

  Одит процедури, групирани в различни подразделения, в зависимост от фазата на 

изпълнение на одита (планиране, фактически проверки, докладване и т.н.) 

  Констатации за най-често констатираните проблеми, които да могат да се извикват 

от потребителите директно в одитното досие. 

  Шаблони на работни документи, доклади и други работни файлове в различен 

файлов формат (електронни таблици, текстообработващи приложения, т.н.), с 

възможност да се зареждат автоматично в одитите или да се извикват ръчно от 

потребителя. 

  Въпросници/чеклисти с изградени въпроси за отговор с фиксирани или отворени 

отговори. 

2.2.16 Добавянето и редактирането на данните в централния регистър не трябва да бъде 

ограничено. 

2.2.17 Софтуерът трябва да позволява добавяне на различни видове файлове към 

отделните елементи на одита (цели, рискове, контроли, тестове, констатации и 

т.н.), без ограничение на размера и типа на файла.  

Добавянето на файл трябва да може да се осъществява и чрез „влачене и пускане“ 

към съответния елемент на прикачване.  

2.2.18 Софтуерът трябва да има изграден механизъм за защита на работните документи 

от едновременно редактиране на двама или повече потребители. 

2.2.19 Софтуерът трябва да позволява автоматично генериране на предварителен и 

окончателен одитен доклад по зададен шаблон чрез изтегляне на въведената в 

софтуера информация. 

2.2.20 Софтуерът трябва да позволява логическото обвързване и препращане между 

отделните одитни елементи (цели, рискове, контроли, тестове, констатации и т.н.). 

Препратка към отделните елементи на одита да може да се осъществи и от 

съдържанието на различни текстообработващи продукти.  

2.2.21 Софтуерът трябва да позволява създаване на примерни работни програми за 

различните типове одити, с включени приложими цели, рискове, контроли, одит 

процедури и тестове. 

2.2.22 Софтуерът трябва да позволява добавяне на различни одитни елементи (цели, 

рискове, контроли, тестове, одитни процедури и т.н.) в дадено одит досие от 

централния регистър, от обектите, към които е назначен одита или от други вече 

съществуващи одити със сходни бизнес процеси. 

2.2.23 Потребителят трябва да има възможност да добавя текст с коментар към одитните 

процедури и описание на резултатите за тестовете по същество и тестовете на 



 

 

контроли. Софтуерът трябва да предоставя възможност за форматиране на текста 

като цветове, удебеляване и т.н.. 

2.2.24 Към всеки одитен елемент (цел, риск, контрол, тест, одитна процедура и т.н.) 

трябва да може да се добави неограничен брой констатации както ръчно, така и 

чрез извикване на такава от централния регистър. 

2.2.25 Минимумът информация, която трябва да може да се въведе към дадена 

констатация да бъде: уникален идентификатор, заглавие, описание, препоръка и 

значимост. 

2.2.26 Към всяка констатация трябва да може да се добавят едно или повече очаквани 

действия за изпълнение, като за всяко от тях трябва да има като минимум 

информация за: дата за отстраняване, отговорен за изпълнението, приоритет и 

статус на изпълнение. 

2.2.27 Софтуерът трябва да дава възможност потребителя да решава дали дадена 

констатация да се включва в одитния доклада или не. 

2.2.28 Софтуерът трябва да позволява проследяване изпълнението на препоръките. 

2.2.29 Софтуерът трябва да има изградени контроли за приключване на одит и да не 

позволява неговото завършване, преди всички елементи да са приключени (цели, 

констатации и т.н.) 

2.2.30 Софтуерът трябва да позволява извикването и попълването на предварително 

подготвени въпросници/чеклисти. 

2.2.31 Софтуерът да дава възможност за въвеждане на коментари към потребител, 

въведен в системата (например член на одитен екип или одитирано лице). Тези 

коментари да са логически и визуално свързани с елемента, за който се отнася 

коментара и да се показват в отделно меню 

2.2.32 Софтуерът да дава възможност за добавяне на допълнителни бележки към елемент 

от одита 

2.3 Отчети и справки 

2.3.1 Софтуерът трябва да позволява извеждането на информацията, която е въведена в 

системата за отделните одитни елементи (цели, рискове, контроли, тестове, одитни 

процедури, констатации и т.н.) в справки/отчети, които да могат да бъдат 

конфигурирани от потребителя според неговите нужди (избор на полетата, които 

да се визуализират, филтриране и сортиране по посочени от потребителя полета и 

т.н.). 

2.3.2 Софтуерът трябва да позволява генериране на графики и диаграми за изграждане 

на отчети, справи и анализи на данните по отношение на основните елементи на 

системата (цели, рискове, контроли, тестове, констатации и т.н.) 

2.3.3 Софтуерът трябва да позволява генериране на графики във вид на топлинна 

диаграма за представяне, сравнение и анализ на присъщ и остатъчен риск 

2.3.4 Софтуерът трябва да позволява генериране на графики във вид на топлинна 

диаграма за представяне и анализ на оценките на контролните дейности. 

2.3.5 Софтуерът трябва да позволява експортиране на данните към даден вид офис 

приложение (текстообработващо или в електронна таблица). 

2.3.6 Софтуерът трябва да позволява принтиране на всеки екран от системата с цел 

справка или отчитане на резултати. 

2.3.7 Създадените от един потребител отчети/справки трябва да могат да се запазват и 

изпълняват от други потребители. 



 

 

2.3.8 Възможност за създаване на детайлен план график за разпределението на 

одиторите, както по конкретните планирани одити, така и по задачи, непряко 

свързани с тях (административна работа, болнични, отпуски, обучения и т.н.). 

2.3.9 Възможност за отчитане на реално отработеното време на всеки одитор. Одитите, 

спрямо които се отчита времето, трябва да се изтеглят директно от изградения 

план график. 

3.  СОФТУЕРНИ ЛИЦЕНЗИ И УСЛУГИ 

3.1 В случай че годишните такси за поддръжка не бъдат заплатени, предоставените 

лицензи трябва да останат активни и по никакъв начин да не се ограничава или 

редуцира съществуващата функционалност на софтуера. 

3.2 Участникът трябва да предложи в своята оферта последната версия на софтуера. 

3.3 Предлаганият софтуерен продукт трябва да е имплементиран поне на трима 

клиенти в рамките на България. 

3.4 Участникът трябва да предложи софтуерни лицензи за 17 (седемнадесет) 

едновременно работещи уникални потребителя. 

3.5 Участникът следва да потвърди възможността за евентуално бъдещо закупуване, 

както на индивидуален допълнителен лиценз, така и на определен брой лицензи 

наведнъж. 

3.6 Участникът трябва да предложи изграждане на един автоматизиран одитен доклад 

по образец предоставен от ИА СОСЕЗФ. Образецът на годишния 

сертификационен доклад е в съгласно Указание 3 на ЕК, приложение към 

настоящата документация. 

3.7 Участникът да предостави стандартното лицензно споразумение на предлаганите 

програмни продукти. 

4.  ПОДДРЪЖКА И СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА ЛИЦЕНЗИТЕ 

4.1 Участникът трябва да включи в предложението едногодишна техническа 

поддръжка за софтуера, покриваща предоставяне на актуализации, поправящи 

грешки в софтуера, пречещи на използването му в съответствие с посочените в т. 

1 и т. 2 изисквания от Техническата спецификация. 

4.2 Едногодишната техническа поддръжка се предоставя в работни дни от 9:00 до 

17:00 ч. в ИА СОСЕЗФ.  

4.3 Участникът трябва да предоставя и съдействие при използването на софтуера по 

телефона и е-mail с цел помощ как да се постигне функционалността на софтуера, 

съгласно посоченото в документацията на софтуера. 

4.4 Участникът трябва да предостави стандартно споразумение за техническа 

поддръжка на предлаганите програмни продукти. 

5. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ХАРДУЕРА И СИСТЕМНИЯ 

СОФТУЕР 

5.1 Участникът следва да представи препоръчителните изисквания на софтуера към 

хардуерните конфигурации на настолните и преносимите компютри (за 

клиентската част), към сървъра и към комуникационната среда с оглед 

обезпечаване на нормална и производителна среда за неговата експлоатация. 

5,2 Участникът следва да представи препоръчителните изисквания на софтуера към 

системния софтуер и система за управление  на базата данни на сървъра, както и 

на настолните и преносимите компютри (за клиентската част), 

6.  МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ 

6.1 Участникът следва да предложи план за внедряването на софтуера в ИА СОСЕЗФ, 

в който да са описани: 



 

 

  Представители на участника, които ще участват при внедряването на софтуера; 

  Изискванията за броя, компетентността и правомощията на представителите на 

ИА СОСЕЗФ, които ще участват при внедряването; 

  Допълнителни условия, които ИА СОСЕЗФ ще трябва да осигури, за успешното 

внедряване на софтуера; 

  План график с отделните етапи при внедряването на софтуера; 

7.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО 

7.1 Участникът следва да предложи план за обучение на минимум 17 (седемнадесет) 

потребителя, в който като минимум да бъдат посочени: 

  Видове обучения; 

  Минимални изисквания към участниците в обученията, за да бъдат те успешни; 

  Обхват, продължителност и съдържание на обученията; 

  Кой ще провежда обученията. 

 

В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или 

чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго 

образувание, съгласно гореописаните изисквания.  

1.1.1. Лично състояние на участниците: 

1.1.1.1. На основание чл. 54 от ЗОП, възложителят отстранява от участие в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато: 

1.1.1.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 

- 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

1.1.1.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 1.1.1, в друга държава членка или трета страна; 

1.1.1.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски 

по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по 

тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството 

на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване 

или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила, освен 

когато се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси и/или 

размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 

1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година; 

1.1.1.1.4.  е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

1.1.1.1.5. е установено с влязло в сила наказателно постановление или 

съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, 

чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с 

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

установен; 

1.1.1.1.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде 

отстранен. 

Основанията по т. 1.3.1.1.1, 1.3.1.1.2 и 1.3.1.1.7 се отнасят за лицата, които 

представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които 

имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 



 

 

За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва да 

попълнят Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

1.1.1.2. На основание чл. 55 ЗОП възложителят отстранява от участие в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за когото е налице някое от 

следните обстоятелства: 

обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или 

е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение 

с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е 

преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице 

- се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, 

съгласно законодателството на държавата, в която е установен, ако се 

докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да 

изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за 

продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен; 

1.1.1.2.1. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на 

конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

1.1.1.2.2.  доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за 

обществена поръчка или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на 

обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението 

засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора; 

1.1.1.2.3.  опитал е да: 

 а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или 

заблуждаваща информация, или 

 б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

Основанията по т. 1.3.1.2.4. се отнасят за лицата, които представляват участника, 

членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 

упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

 За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва да 

попълнят ЕЕДОП. 

 Забележка: Възложителят отстранява от участие в процедурата и участник, 

който е обединение от физически и / или юридически лица и за член на обединението е 

възникнало преди или по време на процедурата някое от обстоятелствата по т. 1.3.1.1 и 

по т. 1.3.1.2 

 Забележка: Възложителят може да не отстрани участник, за когото са налице 

основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, при условията на чл. 56, ал. 1 от 

ЗОП и ако Възложителят счете, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за 

да се гарантира неговата надеждност.    

1.1.2. Други основания за отстраняване от участие 

Съгласно чл. 107 от ЗОП освен на основанията по чл. 54 и 55 от ЗОП, възложителят 

отстранява от процедурата: 

1.1.2.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или 

не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в 

документацията; 

1.1.2.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката; 

1.1.2.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 

или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 ЗОП; 

1.1.2.4. участници, които са свързани лица. 

1.1.3. Основания за отстраняване, свързани с националното 

законодателство: 

 Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице 

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



 

 

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

лица и техните действителни собственици. За удостоверяване на това обстоятелство 

участникът следва да попълни част III., буква „Г“ от ЕЕДОП. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

Икономически и финансови изисквания към участниците 

Няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците. 

Технически възможности и квалификации 

За последните три години от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е 

участвал при изпълнение на поне един проект или договор, сходен с предмета на поръчката. 

Сходен с предмета на поръчката е проект или договор за доставка и внедряване на 

специализиран софтуер за управление на одитен процес.  

Участникът да е производител или да е упълномощен от производителя на предлагания 

софтуер, като негов представител. 

Участникът да притежава валиден сертификат по стандарт БДС ISO 9001:2008 и/или 2015 

„Системи за управление на качеството“ или еквивалентен. 

Участникът да притежава валиден сертификат по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2013 

„Системи за управление на сигурността на информацията“ или еквивалентен. 

       Възложителят си запазва правото да извършва проверки на декларираното. 

Доказателствата да са под формата на договор и/или референця, издадена от получателя или 

чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката, 

декларации, сертификати. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от 

процедурата. 

Използване на капацитета на трети лица 

 

При подаването на оферта, участниците могат да се позоват на капацитета на трети 

лица, независимо от правната връзка между тях по отношение на критериите, свързани 

техническите способности и професионалната компетентност. 

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 

докаже, че ще разполага с техните ресурси като представи документи за поетите от трети лица 

задължения. 

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказване, на 

които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основания за 

отстраняване от процедурата.  

Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то 

не отговаря на някое от условията за подбор.  

 

2. РАЗХОДИ ПО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 Разходите по изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 

Участниците не могат да имат претенции по направените от тях разходи. 

 Разходите по дейността на комисията са за сметка на Възложителя. 

 

 

3. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ 

Съгласно чл. 47, ал. 1 ППЗОП документите, свързани с участието в процедурата, се 

представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска 

или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от 

възложителя - в офиса на ИА СОСЕЗФ, гр. София, бул. „Витоша” № 15,  ет. 5, всеки работен 



 

 

ден от 10:00 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа.  

Не се приемат оферти подадени след изтичане на крайния срок за подаване на оферти, 

съгласно обявлението, или подадени в незапечатана опаковка или опаковка с нарушена цялост. 

Когато след срока определен за получаване на оферти в офиса на ИА СОСЕЗФ все още има 

чакащи се изготвя списък /подписано от представител на ИА СОСЕЗФ и от присъстващите лица/ 

и офертите се приемат. Оферти от лица невключени в списъка не се приемат. 

 

ІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

 

4. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

Възложителя условия. 

До изтичането на срока за подаване офертите всеки участник може да промени, да допълни 

или да оттегли офертата си. 

       Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само 

една оферта. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелно оферта. 

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може 

да участва само в едно обединение. 

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 

 

5. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:  

5.1. Опис на представените документи – образец № 1  

5.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – образец № 2 

Забележка: Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за 

повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице 

необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани 

с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 

ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната 

хипотеза- при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 

критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 

самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 

доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, 

за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. 

Представя се отделен ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е 

юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат 

ангажирани в изпълнението на поръчката; 

5.3. При участник- обединение- копие на договора за обединение, а когато в договора 

не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан 

от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 

5.4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо; 

5.5. При участник-обединение, което не е юридическо лице - копие от документ, от 

който да е видно правното основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 

ППЗОП; 

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

законният представител на участника; 

5.7. Техническо предложение, съдържащо: 

5.7.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя – образец № 3; 



 

 

5.7.2. Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано при 

изпълнение на обществената поръчка 

5.7.3. Списък персонала, който ще изпълнява обществената поръчка, в който е 

посочена професионалната компетентност на лицата.  

5.7.4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – 

образец № 4; 

5.7.5. Декларация за срока на валидност на офертата – образец № 5; 

5.7.6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 

на труд – образец № 6; 

5.7.7. Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 ЗОП за липса на 

свързаност с друг участник - образец №7; 

5.7.8. Декларация за конфиденциалност по 102, ал. 1 ЗОП - образец №8; 

5.8. Ценово предложение на участника 

 

6. ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА 

 Документите по т. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 и 5.7 се представят в запечатана непрозрачна 

опаковка. Ценовото предложение на участника /документа по т. 5.7/ се поставя в отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като се поставя в 

опаковката. Върху така изготвената опаковка се посочват: 

 - наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

- наименованието на поръчката 

В долния ляв ъгъл на опаковката се изписва: 

Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските 

земеделски фондове“ 

Гр. София, 1000, бул. „Витоша” №: 15, ет.5 

Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други 

фирмени печати и знаци. 

 

7. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

 

Методика за оценка 
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, при 

критерий за възлагане съгласно чл.70 ал.2 т. 3 от ЗОП: оптимално съотношение качество/цена, 

и показатели, както следва:. 

  

Офертите на участниците се оценяват по следните критерии: 

К1 - Техническо предложение с тежест 60 

К2 - Ценово предложение с тежест 40 

  

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. 

  

Критериите за оценяване на офертите по отделните подпоказатели (К1 и К2), са изложени 

по-долу: 



 

 

  

1.1.      Критерий за оценяване на техническите оферти на участниците (К1): 

Оценката по показателя „Техническа оценка" (K1), с максимален брой точки 60, е сбор от 

оценките по посочените в таблицата подпоказатели: 

 

  

Подпоказател Максимален 

брой точки 

Т1 – Функционалност на софтуера 25 

Т2 – Методология за внедряване и поддръжка 25 

Т3 – Предложено обучение 10 

Общо точки по подпоказатели Т1, Т2 и Т3 60 

  

 

Оценките по всеки от посочените подпоказатели ще се формират по представените 

по-долу обективни критерии: 

  
  По отношение на подпоказател Т1– Функционалност на софтуера 

Максималната оценка по този показател е 25 точки и ще се присъждат съответно 

по 0 или 25 т. на база следните критерии: 

 

  

Критерии Брой точки 

В описанието не са включени всички процеси по по т.2. от 

Техническата спецификация, с които участникът обвързва 

предлаганите от него функционалности на системата.  

 

0̽   

Описанието включва всички процеси, посочени в т.2. от Техническата 

спецификация, с които участникът обвързва предлаганите от него 

функционалности на системата.  

 

25 

  

̽ Присъждането на 0 точки, води до отстраняване на участника, поради факта че е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, съгласно чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП.  

 

  По отношение на подпоказател Т2 – Методология за внедряване и поддръжка  

Максималната оценка по този показател е 25 точки и ще се присъждат съответно 

по 0 или 25 т. на база следните критерии: 

 

  

Критерии Брой точки 

Предложената Методология не е съобразена с работа на 

Сертифициращия орган за финансовата 2016-2017г. 

0̽   

Предложената Методология за внедряване е подробно представена, 

като покрива изискванията на Възложителя и е съобразена с работа на 

Сертифициращия орган за финансовата 2016-2017г.  

 25 

  

̽ Присъждането на 0 точки, води до отстраняване на участника, поради факта че е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, съгласно чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП.  

 



 

 

  По отношение на подпоказател Т3 – Предложено обучение 

Максималната оценка по този показател е 10 точки и ще се присъждат съответно 

по 0 или 10 т. на база следните критерии: 
 

Критерии Брой точки 

Предложеното Обучение поставя ограничения за реализация на 

изискванията на Възложителя 

0̽ 

Предложеното Обучение е подробно представено, като покрива и 

надхвърля изискванията на Възложителя 

 10 

  

 ̽ Присъждането на 0 точки, води до отстраняване на участника, поради факта че е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, 

съгласно чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП.  

 

Всеки от членовете на комисията извършва оценяване на предложенията на участниците 

по показател К1, 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. 

  

1.2.      Критерий за оценяване на ценовите оферти на участниците (К2): 

Максималният брой точки по този показател е 40. 

  

Оценяването на техническите предложения на участниците се извършва при критерии с 

нарастваща тежест. 

  

Оценка на ценовото предложение (К2): 

Оценката на ценовата оферта се извършва от всички членове на комисията и се вписва в 

Таблица за оценка на ценова оферта на участниците, която се подписва от тях. 

  

Показателя К2 се определя по формулата: 

  

К2 =  Ц min.  х 40, 

            Цn                      

  

 където: 

  

Цmin - минималната цена в лв., предложена от участник 

40 – число, съотвестващо на показателя в точки 

Цn– цената в лв., предложена от оценявания  участник 

К2 – резултатът от оценяването на участника 

  

  

При несъответствие между цената посочена в цифри и записа й с думи, за валиден ще се 

счита записът с думи.  

  

Крайно класиране 

Крайното класиране на участниците се извършва след получаване на комплексната 

оценка (КО) за всяка подадена  оферта. 

  

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки 

участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на 

офертата. 

  



 

 

 

Забележка: 

  
За целите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане 

на съответната формула, се закръгляват до вторият знак след десетичната запетая. 

При несъответствие между цената посочена в цифри и записа й с думи, за валиден ще се 

счита записът с думи.  

 

ІІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА 

 

1. ОТВАРЯНЕ И ПРЕГЛЕД НА ОФЕРТИТЕ. 

 

Възложителят провежда процедурата, като след изтичане на срока за получаване на 

офертите назначава Комисия и я обявява в деня, определен за отварянето им. При промяна на 

датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача 

най – малко 48 часа преди новоопределения час. 

Възложителят определя срок за приключване на работата на Комисията, който не може 

да е по-дълъг от срока на валидност на офертите.  

На публичното заседание на комисията могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата 

за масово осведомяване, при спазване на пропускателния режим на сградата, където се 

превежда заседанието. Комисията отваря получените оферти по реда на тяхното постъпване, 

като оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“. Най – малко трима от членовете на комисията подписват техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предлага по един 

представител на участниците да подпишат техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на другите участници, с което приключва публичното 

заседание. Комисията разглежда документите в по чл. 39, ал. 2 от Правилник за прилагане на 

Закона за обществените поръчки за съответствие с изискванията за личното състояние на 

участниците и с критериите за подбор, за което съставя протокол. При установяване на липса, 

непълното или несъответствие на информацията, включително нередовност на документи 

или несъответствие с личното състояние на участниците или с критериите за подбор, 

комисията ги посочва в протокола и го изпраща на участниците в деня на публикуването му 

на профила на купувача. В срок от 5 /пет/ работни дни участниците, за които е установено 

несъответствие или липса н информация, може да предостави нов ЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променената и/или допълнената информация /допълнително 

предоставената информацията може да съдържа и факти обстоятелства, възникнали след 

крайния срок за получаване на оферти/. При положение, че се установи липса или 

несъответствие по чл. 53, ал. 8 от ППЗОП по отношение на подизпълнител, то участникът 

може да предостави допълнително информация по описания по – горе ред и за под 

изпълнителя. Допуска се дори и подмяната му, ако е установено че не отговаря на 

изискванията на Възложителя. След изтичане на срока от 5 /пет/ работни дни комисията се 

събира и разглежда предоставените документи относно съответствието на участниците с 

изискванията за личното състояние и с критериите за подбор. Не се разглеждат техническите 

предложения на участниците, които не отговарят на изискванията за лично състояние или на 

критериите за подбор. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги проверява за 

съответствие с изискванията на Възложителя. Комисията може на всеки етап от процедурата 

да проверява заявените от участниците данни и/или да иска разяснения относно 

представените от участниците данни, без да се използва възможността да се променя 

техническото и ценовото предложение на участниците. При извършване на гореописаните 

действия Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат 

основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между 

участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията.  
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Комисията оповестява отварянето на ценовите предложения най  - късно два дена 

преди самото отваряне чрез публикуване на профила на купувача на съобщение д посочена 

дата, час и място на отварянето. На отварянето на ценовите оферти могат да присъстват 

участниците, техни упълномощени представители или представители на средствата за масово 

осведомяване. Комисията отваря ценовите предложения само на допуснатите участници. При 

отварянето на ценовите предложения Комисията ги оповестява.  

Когато ценовото предложение в офертата на участник е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на нейното 

образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. Обосновката може 

да се отнася до: 

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните 

услуги или на строителния метод; 

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на 

строителството; 

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

строителството, доставките или услугите; 

4. спазването на задълженията по чл. 115; 

5. възможността участникът да получи държавна помощ. 

Комисията оценява получената обосновка по отношение на обективността на 

обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, като обосновката може да не бъде прието, само когато 

предоставените доказателства не са достатъчни да обосноват предложената цена.  

            Не се приема също така и оферта, за когато се установи че: 

1. предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни 

от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са 

спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото 

право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 

екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10. 

2. предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни 

от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена 

държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е 

съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС. В този случай се Възложителя 

информира Европейската комисия. 

Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: 

 Не отговаря на изискванията по чл. 54 – 55 от Закон за обществените поръчки 

 Не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, 

посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на 

интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията; 

 е представил оферта, която не отговаря на: 

- предварително обявените условия на поръчката; 

- правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби 

на международното екологично, социално и трудово право,  изброени в 

приложение № 10 от Закон за обществените поръчки; 

 не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не 

е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 

  участници, които са свързани лица. 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от Възложителя условия, като при необходимост се прилага и 

разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ЗОП. 
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V. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: 

 

За работата си комисията изготвя доклад със съдържанието предписано в чл. чл. 60 от 

ППЗОП. Към доклада се прилагат и всички документи, изготвени в хода на процедурата. 

Докладът се подписва от всички членове на Комисията и се предава на Възложителя заедно с 

цялата документация. В десетдневен срок от получаване на доклада Възложителят го 

утвърждава или го връща с указания. В десет дневен срок от утвърждаване на доклада 

Възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на 

процедурата. 

 

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на поръчката с мотивирано 

решение, когато: 

                1. не е подадена нито една оферта; 

2. всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, 

начин и срок, или са неподходящи; 

4. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор; 

5. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 

6. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП не се сключва 

договор за обществена поръчка; 

7. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя 

условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

8. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на 

договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се 

осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е 

могъл да предвиди; 

9. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които 

биха променили кръга на заинтересованите лица. 

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 

1. е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект; 

2. има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта; 

3. има само един конкурсен проект, който отговаря на предварително обявените 

условия от възложителя; 

4. участникът, класиран на първо място: 

а) откаже да сключи договор; 

б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или 

в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

 

 

VІI.  ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. 

 

Съгласно чл. 112 от Закон за обществените поръчки, Възложителят сключва договора 

в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на 

определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди 

изтичането на 14 дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за 

решението за определяне на изпълнител. Възложителят може да сключи договор преди 

изтичане на 14 дневния срок при условията на чл. 112, ал. 7 и ал. 8 от Закон за обществените 

поръчки. 

При отказ на участника, определен за изпълнител да сключи договор или при 

неизпълнението му на изискванията по чл. 112, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, 

Възложителят може да измени решението за определяне на изпълнител и да сключи договор 
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с втория класиран участник. При отказ и на втория класиран участник – Възложителят 

прекратява процедурата с мотивирано решение.  

Договорът за обществена поръчка трябва да съответства на проекта на договор от 

документацията на обществената поръчка, допълнен с всички предложения от офертата на 

участника, определен за изпълнител. Промени в договора за обществена поръчка са 

допустими по изключение на основанията, посочени в чл. 116 от Закон за обществените 

поръчки.  

Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки, чийто срок 

автоматично се продължава. Договори сключени при неспазването на изискванията на чл. 

113, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП се считат за сключени със срок от една година. 

Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, 

когато същия: 

                1. откаже да сключи договор; 

2. не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от Закон за обществените поръчки, 

или 

3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

По отношение на действителността на договора за обществена поръчка, 

изпълнението му  и прекратяването му се прилагат разпоредбите на чл. 115, чл. 118, чл. 119 и 

чл. 120 от Закон за обществените поръчки. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА  ІІ 

О Б Р А З Ц И 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец №1 

Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП,  

съдържащи се в офертата на ..................................................., 

участник в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка и внедряване на специализиран софтуер за управление на одитния процес в 

ИА СОСЕЗФ“ 

   

№ 

 

Описание на документа 

Оригинал/ 

копие 

Страници 

от... до ..... 

1. Опис на представените документи - образец №1 

 

оригинал  

2. Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) - образец №2;   

оригинал  

*3. При участник-обединение - копие на договора за 

обединение 

копие  

*4. При участник-обединение, което не е юридическо 

лице - копие от документ, от който да е видно 

правното основание за създаване на обединението, 

съгласно чл. 37, ал. 4 ППЗОП; 

копие  

5*. Документ за упълномощаване, съгласно чл. 39, ал. 

3, т. 1, буква „а“ ППЗОП 

копие  

6. Предложение за изпълнение на поръчката - 

образец №3, придружено от доказателства по чл. 

64, ал. 1, т. 3 и т. 9 от ЗОП 

оригинал  

7. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор по чл. 39, ал. 3, т. 

1, буква „в“ ППЗОП - образец №4; 

оригинал  

8. Декларация за срока на валидност на офертата 
по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ ППЗОП - образец №5; 

оригинал  

9. Декларацияпо чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ ППЗОП 

- образец №6; 

оригинал  

10. Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, 

т. 4 ЗОП за липса на свързаност с друг участник - 

образец №7; 

оригинал  

12. Декларация за конфиденциалност по 102, ал. 1 

ЗОП - образец №8; 

оригинал  

12. Ценово предложение - образец №9; оригинал  

 

 

 

 
 
 ........................./ ............................................................................./ .................................... 

 Дата   Име и фамилия                              Подпис на лицето (и печат) 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено в 
съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние  и/или упълномощени за това лица. 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

Образец №3  

                                                                                                                                                       

                                                                                                                
 

ДО 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ СОСЕЗФ 

ГР. СОФИЯ 

БУЛ. „ВИТОША” № 15, ЕТ.5 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  З А  И З П Ъ Л Н Е Н И Е 

 

за участие в процедура за възлагане чрез публично състезание на обществена поръчка 

с предмет: „Доставка и внедряване на специализиран софтуер за управление на 

одитния процес в ИА СОСЕЗФ“ 

 

 

от ...................................................................................................................ЕГН: ............. 
в качеството на ............................................... на „.................................................................................” или 

упълномощено лице с ………………………….. /посочва се води на документа за упълномощаване и 

рег. номер/    

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

ЕИК/БУЛСТАТ ........................................................................................................................................ 

IBAN: ……………………………………………………..., BIС код …………………………………. 

обслужваща банка .................................................................................................................................... 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

След запознаване с всички документи и образци за участие, предлагаме да изпълним 

настоящата поръчката в съответствие с изискванията на техническата спецификация и за 

цената в съответствие с ценовото предложение, което е неразделна част от офертата. 

Поръчката ще изпълним, като използваме/ не използваме подизпълнител/ите 

……………………………………. с дял от поръчката ………………  
 

         Предлагам на вниманието Ви следното предложение за изпълнение: 

 

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

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

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

 

Дата…………………..    Подпис………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено в 

съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние  и/или упълномощени за това лица. 
 

 

 

 



 

 

 
 

Образец №4  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, 

по чл. 39, ал. 2, т. 1, буква „в“ от ППЗОП 

 

 

Долуподписаният/ната 

....................................................................................................................... с лична карта № 

........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството 

ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 40, ал. 2 от 

ППЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се 

юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна 

форма, участник в обединение), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: 

„Доставка и внедряване на специализиран софтуер за управление на одитния процес в 

ИА СОСЕЗФ“, 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 

 Съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор за изпълнение на 

настоящата обществена поръчка.  

 

   

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.           

 

 

 

........................./....................................................................................../................................. 

     дата    Име и фамилия                      Подпис на лицето (и печат) 

 

 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено в 

съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние  и/или упълномощени за това лица. 

 

 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

Образец №5  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 2, т. 1, буква „г“ от ППЗОП 

 

 

Долуподписаният/ната 

....................................................................................................................... с лична карта № 

........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството 

ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ 

……………….....................................................................…................………………. (посочва се 

юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна 

форма, участник в обединение), участник в процедура по ЗОП за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка и внедряване на специализиран софтуер за управление на 

одитния процес в ИА СОСЕЗФ“,  
 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 

 Предлаганият срок на валидност на офертата на представлявания от мен участник в 

процедурата е .................. календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти 

от възложителя.  

* Предлаганият от участника срок не може да бъде по-кратък от 3месеца. 

   

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.           

 

 

 

........................./...................................................................................../......................... 

     дата    Име и фамилия                     Подпис на лицето (и печат) 

 

 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено в 

съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние  и/или упълномощени за това лица. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Образец №6 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд,  

по чл. 39, ал. 2, т. 1, буква „д“ от ППЗОП 

 

Долуподписаният/ната .................................................................................... с лична карта 

№ ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в 

качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), 

представляващ ………………...............................................................…................………………. 

(посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма 

правна форма, участник в обединение), участник в процедура по ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка и внедряване на специализиран софтуер за 

управление на одитния процес в ИА СОСЕЗФ“,  
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 При изготвяне на офертата на представлявания от мен участник са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.           

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет 

на поръчката, както следва:  

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 
Национална агенция по приходите: 

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;  

интернет адрес:  http://www.nap.bg" www.nap.bg 

Национален осигурителен институт (НОИ) 

Контактен център: 0700 14 802 

Адрес: гр. София, 1303, бул. „Александър Стамболийски” № 62-64 

Интернет адрес: www.noi.bg 

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: 
Министерство на околната среда и водите: 

Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 

17 ч.; 

Адрес: 1000 София, бул. „Мария Луиза” № 22, телефон 02/940 60 00 

Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/ 

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: 
Министерство на труда и социалната политика: 

Интернет адрес:  http://www.mlsp.government.bg 

София 1051, ул. Триадица №2  

Телефон: 8119 443 

 

........................./...................................................................................../.......................... 

     дата    Име и фамилия                     Подпис на лицето (и печат) 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено в 

съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние  и/или упълномощени за това лица. 

 

 

 

 

http://www.nap.bg/
http://www.noi.bg/
http://www.moew.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg/


 

 

Образец №7 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за липса на свързаност  с друг участник  

по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП 

 

Долуподписаният/ната 

....................................................................................................................... с лична карта № 

........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството 

ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от 

ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо 

лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, 

участник в обединение), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка и внедряване на специализиран софтуер за управление на 

одитния процес в ИА СОСЕЗФ“ 
 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 45 от 

допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура. 

 Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя 

възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка. 

 

 

 

 Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.              
 

  

 

.........................../................................................................................../............................ 

     Дата  Име и фамилия                                                 Подпис на лицето (и печат)

   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено в 

съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние  и/или упълномощени за това лица. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Образец №8 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП 

 

Долуподписаният/ната 

....................................................................................................................... с лична карта № 

........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството 

ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от 

ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо 

лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, 

участник в обединение), участник в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка и внедряване на специализиран софтуер за управление на 

одитния процес в ИА СОСЕЗФ“, 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

     1. Информацията, съдържаща се в 

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

  (посочват се конкретна част/части от техническото предложение) 

от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа 

технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава). 

     2. Не бихме желали информацията по т.1 да бъде разкривана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в 

предвидените от закона случаи. 

 

 

 Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.              

  

 

 

............................./............................................................................./............................. 

Дата    Име и фамилия                  Подпис на лицето (и печат) 
 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– 
Съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат 

за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на 

конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка, съгласно 

чл. 102, ал. 2 от ЗОП . 

 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено в 

съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние  и/или упълномощени за това лица. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Образец №9 

 

 

Наименование на участника:  

Седалище по регистрация:  

IBAN, BIC:  

ЕИК/ БУЛСТАТ:  

Точен адрес за 

кореспонденция: 
 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

E-mail:  

 

ДО 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ СОСЕЗФ 

ГР. СОФИЯ 

БУЛ. „ВИТОША” № 15, ЕТ.5 

 

Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

След запознаване с публична покана за представяне на оферта за „Доставка и внедряване 

на специализиран софтуер за управление на одитния процес в ИА СОСЕЗФ“ 

 

ние 

от _________________________________________________________________ 

адрес /седалище и адрес на управление/ 

_______________________________ЕИК/БУЛСТАТ ________________,  

представляван/о от __________________________________________________ 

ЕГН ___________________ 

 

Предлагаме следното ценово предложение:  

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

/посочват се стойността на ден и обща стойност, като изрично се посочва дали 

стойността е с ДДС или без ДДС/ 

 

При несъответствие между посочената с цифри и изписаната с думи цена ще се взема 

предвид изписаната с думи. 

 

 

            Дата  ________/ _________ / ______ 

            Име и фамилия  __________________________ 

            Длъжност __________________________ 

            Подпис и печат __________________________ 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено в 

съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние  и/или упълномощени за това лица. 
 

 

                                                                                                                                        

 


