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I. ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ПОРЪЧКАТА 

 

1. Оперативна програма «Добро управление» 

2. Приоритетна ос «Административно обслужване и е-управление 

3. Процедура «Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за 

изпълнение на стратегията за развитие на електронното управление в 

Република България за периода 2016 – 2020 г.» 

4. Код на процедурата BG05SFOP001-1.002 

5. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-1.002-

003/2017 г. (от ИСУН) 

6. Наименование на проекта „Надграждане на Търговския регистър за интеграция с 

платформата за обмен на данни между търговските регистри в Европейския 

съюз, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, 

интеграция с имотен регистър, единна входна точка и прехвърляне на 

централния регистър на особените залози“ 

7. Дейност 3 „Изграждане на Централен регистър на особените залози (ЦРОЗ) в 

Агенция по вписванията“ 

8. Поддейност 1 „Технологичен и процедурен анализ на ЦРОЗ и изготвяне на 

техническа спецификация“ 

9. Възложител: Агенция по вписванията 

II.  ПРЕДМЕТ 

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител, който да извърши 

технологичен и процедурен анализ на Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) и 

изготви техническа спецификация, методика за оценка и изисквания към изпълнителя за 

обществена поръчка по Дейност 3, Поддейност 2 – „Разработване и надграждане на софтуер 

за Централния регистър на особените залози“ на Договора за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG05SFOP001-1.002-003/2017 г. (от ИСУН), вх. № на Агенция по 

вписванията 93-00-29/13.04.2018 г. 

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Централен регистър на особмените залози с адрес: гр. София, 1000, ул.”Аксаков” 

№5, ет. 3,  или отдалечено. 
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IV. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 

Без ДДС: 29 800 лв. (двадесет и девет хиляди и осемстотин лева) 

С ДДС: 35 760 лв. (тридесет и пет хиляди седемстотин и шестдесет лева) 

 

Посочената стойност е крайна и включва всички разходи и възнаграждения за 

изпълнение на дейностите от предмета на поръчката. 

Условия и начин на плащане - съгласно проекта на договор. 

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

1. Изпълнителят извършва: 

1.1. технологичен и процедурен анализ на ЦРОЗ. Това включва: 

1.1.1. технологичен и процедурен анализ на съществуващия Регистър на особените залози,  

1.1.2. анализ и описание на работните процеси с оглед изпълнение на нормативните 

изисквания, идентифициране на необходимите функционалности и връзки с други 

регистри/системи, в т. ч. анализ и описание на работните процеси с помощта на 

Методологията за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на 

административни услуги. 

1.2. Изготвяне на техническа спецификация за изграждане на ЦРОЗ. Това включва 

разработване на техническа спецификация, методика за оценка и изисквания към 

изпълнителя за обществена поръчка с предмет „Разработване и надграждане на софтуер за 

Централния регистър на особените залози“ 

1.3. Извършването на дейността протича при спазване на законовите и нормативни 

изисквания на: 

- Общностното законодателство в областта на обществените поръчки; 

- Закона за обществените поръчки (ЗОП), в приложимата към момента 

на откриване на процедурите редакция; 

- Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки; 

- Вътрешните правила на Агенция по вписванията за управление на 

цикъла на обществените поръчки; 

- Изискванията на Оперативна програма „Добро управление“; 

- Нормативната уредба свързана с електронното управление. 

2. По т. 1 Изпълнителят изготвя документи: 

2.1. доклад за извършен технологичен и процедурен анализ,  

2.2. техническа спецификация, методика за оценка и изисквания към изпълнителя за 

обществена поръчка с предмет „Разработване и надграждане на софтуер за Централния 
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регистър на особените залози“. Изработените документи за възлагане на обществена 

поръчка по трябва да покриват в пълнота Поддейност 2 по Дейност 3 на договора за БФП. 

Общи изисквания към документите: 

Изпълнителят трябва да изготви документите в съответствие с всички 

изисквания за информация и публичност съгласно Единния на наръчник на бенефициента 

за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. 

Всички официални документи по проекта трябва да бъдат предавани на 

Възложителя на хартиен и електронен носител. 

Резултатите се предават на Възложителя на български език във формата на 

доклад, обективиращ изпълнението на всяка от дейностите, на хартиен носител и в 

редактируема електронна форма („.doc‟ или „.docx‟ файлов формат). 

 

3. Срок за изпълнение на поръчката: 1 (един) месец. 

4. Приемане на изпълнението: с подписване на приемо-предавателен протокол, 

съгласно процедура, описана в проекта на договор. Протоколът съдържа: на приемането на 

работата от страна на Възложителя; датата на предаването; качественото изпълнение на 

работата; друга информация, по преценка на страните, която е относима към изпълнението. 

Срок за изпълнение на т. 4: до 2 (два) работни дни. 

След предаване на изготвените документи, ангажимент на изпълнителя е нанасяне 

на корекции по искане на Възложителя, ако са необходими такива. Срокът за отстраняване 

на забележки и нанасяне на корекции се уточнява допълнително от Възложителя, като той 

не следва да бъде по-дълъг от 3 (три) работни дни. 

5. Други задължения на изпълнителя: 

5.1. Изготвяне на разяснения по постъпили запивания по изготвените от него техническа 

спецификация, методика за оценка и изисквания към изпълнителя след обявяването на 

обществената поръчка с предмет „Разработване и надграждане на софтуер за Централния 

регистър на особените залози“; 

5.2. Предоставяне на консултации на Възложителя при евентуално обжалване пред КЗК 

и ВАС на изготвената с негово участие тръжна документация. 

VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА 

Информационната система, която ще бъде разработена и внедрена в резултат на 

изготвената техническа спецификация, е софтуер за Централния регистър на особените 

залози (ЦРОЗ), чрез който ще бъде изграден ЦРОЗ, администриран от Агенция по 

вписванията, и извършена миграция на съществуващите данни, както и реализирани 32 
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нови електронни административни услуги, свързани с вписване и заличаване на справки и 

удостоверения. 

VII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Участниците прилагат: 

a  Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

b Предложение за изпълнение в съответствие с настоящата техническа 

спецификация: 

o фазите на изпълнението на договора съгласно избрания от тях подход за 

управлението му; 

o организация на изпълнение; 

o структура на екипа на участника;  

o начин и връзки на взаимодействие между екипите на участника и възложителя; 

o управление на качеството; 

Предложенията на участниците следва да съдържат описание на всички бъдещи 

действия по изпълнението на заложените в техническата спецификация дейности и задачи, 

както и идентифицираните от тях поддейности, необходими за правилното, точно и 

навременно изпълнение на поръчката. 

Предложенията следва да развиват и надграждат идентифицираните от Възложителя 

дейности, нужни за изпълнение на договора 

c Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

d Декларация, че срокът на валидност на офертата е 2 (два) месеца от крайния 

срок за подаване на оферти. 

 

 

 

 

 
Съгласувал: Евелина Георгиева, началник-отдел „ПОД“ и експерт по обществени поръчки по договор № 

BG05SFOP001-1.002-003/2017 г. 

Изготвил: Антония Георгиева – гл.юрисконсулт в отдел „ПОД“ 
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