
Изх. № 01-01-695  
 
Дата 02.04.2015 г. 
 
До 
КОНСОРЦИУМ „ГАЛОА“ ДЗЗД, 
ЕИК ПО БУЛСТАТ 176203004,  
ГР. СОФИЯ, РАЙОН СТУДЕНТСКИ,  
УЛ. „ПРОФ. П. ДЖИДРОВ“ № 2Е,  
e-mail: root@decart.bg 
ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ВИКТОР СТЕФАНОВ 
 
До 
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
УЛ. "ЛЕГЕ" 4,  
ГР. СОФИЯ 1000 
 
 

ПОКАНА 
ОТ ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” за 

участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП 
 
 
Уважаеми г-н Стефанов, 
с настоящето Ви каним за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 
договаряне без обявление, на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 и т. 6 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП), както следва: 
 
1. Предмет на поръчката: 
 
„Надграждане на приложен софтуер на съществуваща Централна компютърна 
система и допълнителна доставка на терминални устройства“  
 
2. Наименование и адрес на Възложителя: 
 

Организация: 
ДП “Български спортен тотализатор” 
/БСТ/  

Лице за контакти: 
Веселин Кюркчиев 

Адрес: ул. “Хайдушко изворче ” № 28 Пощенски код:  1816 
Град:   София Държава: Република България 
Телефон: 02 8181881 Факс: 02 8181801 
Електронна поща: 
eps@toto.bg 

Интернет адрес:  
www.toto.bg 

 
3. Вид на поръчката:     Услуги  
 
4. Вид на процедурата:  Договаряне без обявление 
 
5. Описание на предмета на обществената поръчка: 

mailto:eps@toto.bg


Надграждане на внедрената от Възложителя Централна компютърна система 
(ЦКС) „Мелиора БСТ 1.0“ до версия „Мелиора БСТ 1.1“; надграждане на 
внедренната от Възложителя ЦКС „Мелиора УЕБ 3.1“ до версия „Мелиора УЕБ 3.2“ 
и допълнителна доставка на терминални устройства, тип „Мелиора мини“ и 
„Мелиора селфчек“. 
 
6. Мотиви за избор на процедурата: 
С договор № 366 от 30.12.2011 г., сключен след проведена открита процедура по реда на 
ЗОП, е възложено изпълнението на поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на 
информационна и комуникационна система за приемане на залози в реално време за 
хазартните игри, организирани от ДП „БСТ“ на Консорциум „Галоа“ ДЗЗД. Изградената 
и внедрена през м. декември 2012 г. информационна и комуникационна система за 
приемане на залози /ЦКС/ работи със софтуерна версия на платформата за приемане на 
залози офлайн /наземно/ - „Мелиора БСТ 1.0“ и съответно със софтуерна версия на 
платформата за приемане на залози онлайн /интернет/ - „Мелиора УЕБ 3.1“, ЦКС има 
капацитет за осигуряване на паралелна работа в минимум 5000 (пет хиляди) крайни 
точки – терминални устройства /терминали/, като в изпълнение на първоначално 
възложеното са доставени 1700 терминала, тип “Мелиора“. 
 

1. ОТНОСНО НАДГРАЖДАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР 
НА ЦКС: 

Съществуващата ЦКС се състои от разработената въз основа договор № 366 от 
30.12.2011 г. за конкретните нужди на Възложителя информационна и комуникационна 
софтуерна система - включваща системния и приложен софтуер за работа на терминали 
и центрове за данни /„Мелиора БСТ 1.0“ и „Мелиора УЕБ 3.1“/ и информационен и 
комуникационен хардуер, които компоненти – софтуерни и хардуерни - са в неразривна 
цялост, обуславяща единното техническо функциониране на изградената система. 
Приложният софтуер на ЦКС, в т.ч. и сорс кода на системата, са разработени на база 
притежавани от Изпълнителя – Консорциум „Галоа“ ДЗЗД, права на индустриална и 
интелектуална собственост /патенти, авторски права, производствен опит и др./, върху 
които Възложителят е получил само неограничено във времето право на ползване – чл. 
22 от договор № 366 от 30.12.2011 г. След изграждането но системата, същата 
функционира над 2 години и възниква необходимост от нейното модернизиране и 
допълване, като с настоящата поръчка се цели да се осъвременят отделни модули на 
съществуващия приложен софтуер на ЦКС, без да се извършва фактическа замяна на 
съществуващата система с нова или да се придобива нов продукт, както следва:  
I. Предвидено е надграждане на централна компютърна система (ЦКС) „Мелиора 
БСТ 1.0“ до версия „Мелиора БСТ 1.1“ с: 
1. Обновяване функциите за обработка на моментни лотарийни игри в модули „Ядро 
на системата“, „Административен панел“ и „Терминален софтуер“. Считано от 2013 
г., с цел ефективно упражняване на издадените на ДП БСТ лицензи за организиране на 
моментни лотарийни игри, предприятието предприе политика за увеличаване 
разпространението на различните разновидности на този вид игри, за чиято отчетност и 
контрол към настоящия момент е необходима автоматизация. Към датата на обявяване 
на откритата процедура с предмет: „Разработване и внедряване на информационна и 
комуникационна система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, 
организирани от ДП „БСТ“ /07.10.2011 г./, разширяването на обхвата на дейността по 
разпространение на моментни лотарийни игри и възникналите в резултат на това 
необходимости за обработката й чрез ЦКС, не е могло да бъде предвидено от 
Възложителя, да бъде прогнозирано и включено в проведената тогава процедура, тъй 



като същото е процес, единствено обусловен от пазарното потребление – причина, вън и 
независимо от волята на Възложителя. Извършените маректингови проучвания през 
2011 г., не биха могли да дадът точна прогноза за темповете и времето на развитие, които 
в онзи момент да обусловят целесъобразността от включването в модулите на ЦКС 
възнамеряваните с настоящата процедура допълващи компоненти: за администриране и 
проследяване на действията по логистика, разпространение на билети за моментни 
лотарийни игри, изплащане на печалби от тях посредством въведен допълнителен баркод 
по билет за верифициране на печалби; за работа с външни контрагенти, чрез създадени 
протоколи за комуникация за продажба, изплащане, проверка и предаване на талони за 
моментни лотарийни игри, интегрирани с ядрото на системата; за активиране и 
предаване на билети от МОЛ единично и по опаковки посредством система от баркодове 
и съпътстващите ги различни комуникационни протоколи към и от основното ядро на 
системата на БСТ и релевантна политика по защитата на действията по предходните 
точки. 

 
2. Обновяване функциите на модул „Ядро на системата“ с интегриране в него на 
софуерен генератор на случайни числа: 
Към датата на обявяване на откритата процедура с предмет: „Разработване и внедряване 
на информационна и комуникационна система за приемане на залози в реално време за 
хазартните игри, организирани от ДП „БСТ“ /07.10.2011 г./, е действал Закон за хазарта 
/отм. 01.07.2012 г./, съгласно който не е било допустимо приемането на залози за участие 
в хазартни игри и провеждането на такива игри в Интернет. За извършване тегленията 
на числата от организираните от ДП БСТ игри, същото разполага със специализирани 
софтуерни съоръжения, извършващи тегления в реално време. На 20 декември 2013 г., 
ДП БСТ получи лиценз за организиране на хазартните си игри „Тото 1“ и „Тото 2“ онлайн 
/чрез интернет/, съобразно правилата на действащият понастоящем Закон за хазарта. 
През 2015 г. предприятието планира предприемане на действия по разработване на нови 
видове игри, за които е позволено да бъдат организирани чрез интернет, но за които е 
необходимо да се разработи и интегрира със съществуващата ЦКС генератор на 
случайни числа. Същото не е могло да бъде предвидено от Възложителя, да бъде 
прогнозирано и включено в проведената тогава процедура, тъй като възможностите за 
организиране на интернет игра, изискваща генератор на случайни числа, е била 
допусната от закона едва в средатата на 2012 г., а за ДП БСТ се е обективирала 
възможността да го осъществи след като е получло лиценз за това – в края на 2013 г. – 
причина, стояща отново вън и независимо от волята на Възложителя. С цел 
ненарушаване еднството на ЦКС и обезпечаване възможността й за нормална работа, 
съобразно съответните стандарти и нормативи в областта на хазарта, е необходимо 
разработване и имплементиране на комуникация на генератора на случайни числа с 
основното ядро на системата на БСТ, въвеждане на политика по защитата му и 
сертифициране, съгласно изискванията на ЗХ. 
 
3. Обновяване функциите на модули „Ядро на системата“ и „Терминален софтуер“ 
чрез създаване на нова версия на комуникационни протоколи за връзка между модулите: 
a. Приложима към терминалите „Мелиора“; 
b. Приложима към терминалите „Мелиора Мини“; 
c. Приложима към терминалите „Мелиора Селфчек“. 
Към датата на обявяване на откритата процедура с предмет: „Разработване и внедряване 
на информационна и комуникационна система за приемане на залози в реално време за 
хазартните игри, организирани от ДП „БСТ“ /07.10.2011 г./, за Възложителят не е 
съществувала потребност от автоматизирана обработка на моментните му лотарийни 



игри предвид техният обем /5 броя разновидности/, докато съобразно предприетата по 
отношения на тях експанзивна политика и пазарна реализация към 2014 г. същите са 
почти трикратно увеличени /14 броя разновидности/. Текущите планове на 
предприятието са за запазване и увеличаване на този пазарен дял. Съощото обуслови към 
момента необходимостта от оптимизиране начина на тяхното цялостно обслужване и 
налага промени в съществуващите приложни софтуери, водещи до съвместимост с 
терминалите, които са неразривна част от ЦКС. Поради съображенията, изложени в т. 1, 
обновлението на този модул не е могло да бъде предвидено към момента на възлагане на 
първоначалната поръчка. 
 
4. Допълване на съществуващите функции на модули „Ядро на системата“ и 
„Административен панел“, осигуряващи комуникация с използваните бази данни. 
Във връзка с възникнал при използването на ЦКС инцидент (опит за измама чрез 
неоторизиран външен достъп през 2014 г., прокурорска преписка № У-10573/2014 г. по 
описа на СГП), се обективира необходимстта от осигуряване на допълнителни функции 
за защита при връзките на по-горе посочените модули с използваните в ЦКС бази данни. 
Мерките за подобряване на сигурността са наложителни, съгласно стандарта ISO 
27001:2013 като мерки за понижаване на риск от неоторизиран достъп, в изпълнение на 
въведените в предприятието процедури по сигурност, както и съгласно плануваното 
сертифициране на предприятието по посочения стандарт през 2015 г. Необходимостта от 
посочения тип функционалност на софтуера, се е наложила в резултат на външни факти, 
настъпили след обявяване на първоначалната поръчка – неоторизиран достъп 
посредством технологични методи, достъпни през 2014 г., които през 2011 г. /когато е 
била обявена първоначалната поръчка/, не е могло да бъдат предвидени, че ще се 
изгенерират; приемане през 2014 г. на ръководно решение за внедряване в предприятието 
на стандарта ISO 27001, спрямо обновени през 2013 г. критерии за сертифициране. 
 
5. Надграждане на съществуващите функционалност на модул „Ядро на системата“ 
чрез въвеждане на функционалност: „записи“ на моментно състояние на задължения 
по касиер-приемчици и нов тип отчетност за нуждите на инкасо дейности. 
С Постановление № 213 от 22 юли 2014 г. за изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на Българския спортен тотализатор, приет с постановление № 163 на 
Министерския съвет от 2000 г.(обн. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.), бе 
променена организационната структура на предприятието, като се премахнаха местните 
териториални звена. Същото обуслови и необходимостта от нов начин на инкасиране на 
приходите от залози и счетоводната отчетност на постъпленията от залози, първичната 
информация за които се генерира от ЦКС – посредством терминалните устройства и 
софтуери. Към датата на обявяване на откритата процедура с предмет: „Разработване и 
внедряване на информационна и комуникационна система за приемане на залози в 
реално време за хазартните игри, организирани от ДП „БСТ“ /07.10.2011 г./, извършената 
през 2014 г. структурна реорганизация на предприятието и обективните в следствие на 
това необходимости за точна отчетно и контрол на постъпленията не е имало начин да 
бъдат предвидени и заложени от Възложителя в първоначалната поръчка. 
 
Посоченото обновяване на ЦКС засяга внедрени модули на ЦКС: „Ядро на системата“, 
„Административен панел“ и „Терминален софтуер“, и чието надграждане до софтуерна 
версия „Мелиора БСТ 1.1“ и по съществото си е обновяване на изпълнения и внедрен 
софтуер версия „Мелиора БСТ 1.0“ с Договор № 360/30.12.2011 г., като дава нови, 
допълващи възможности на същия този софтуер, свързани с оптимизацията на работата 
и разходите по обслужване на системата на БСТ, с електронизацията на основни 



дейности, с изцяло нови функции при внедряването на нови хазартни игри, както и до 
подобряване на сигурността. 
 
II. Планирано е надграждане на централна компютърна система (ЦКС) „Мелиора УЕБ 
3.1“ до версия „Мелиора УЕБ 3.2“ чрез обновяване функциите на модул „Приемане на 
залози посредством интернет“.  
Към датата на обявяване на откритата процедура с предмет: „Разработване и внедряване 
на информационна и комуникационна система за приемане на залози в реално време за 
хазартните игри, организирани от ДП „БСТ“ /07.10.2011 г./, е действал Закон за хазарта 
/отм. 01.07.2012 г./, съгласно който не е било допустимо приемането на залози за участие 
в хазартни игри и провеждането на такива игри в Интернет. На 20 декември 2013 г., ДП 
БСТ получи лиценз за организиране на хазартните си игри „Тото 1“ и „Тото 2“ онлайн 
/чрез интернет/, съобразно правилата на действащият понастоящем Закон за хазарта. 
През 2015 г. предприятието планира предприемане на действия по разработване на нови 
видове игри, за които е позволено да бъдат организирани чрез интернет, но за чиято 
успешна, регулирана от закона работа, е необходимо да се разработят и интегрират със 
съществуващия приложен софтуер „Мелиора УЕБ 3.1“ на ЦКС допълващи компоненти: 
- онлайн визуализация на резултатите от тегленията на печеливши числа за игрите, за 
което е необходимо използването на генератор на случайни числа, на корпоративния 
сайт на БСТ и с възможност за визуализация и на мобилни устройства, предаване на 
параметри от резултатите от генерирани случайни числа от генератора и към други, 
независими приложения; имплементиране на транспортни протоколи за нуждите на 
визуализацията; интегриране на визуализация с ядрото на системата на БСТ; 
имплементиране на визуализация за мобилни устройства; имплементиране на 
функционалност за зареждане на онлайн потребителските сметки през Борика директно 
чрез банкови карти, както и възможност за прехвърляне на средства от потребителски 
акаунт по сметка в карта, чрез която е направен залог; интегриране на система 
Cashterminal като разплащателно средство; запазване на попълнени форми за участие в 
игрите на БСТ; система за комуникация с потребители, посредством електронна поща с 
възможност за отписване. Същото не е могло да бъде предвидено от Възложителя, да 
бъде прогнозирано и включено в проведената тогава процедура, тъй като възможностите 
за организиране на интернет игри, изискващи описаните функционалности, тъй като е 
било допуснато от закона едва в средатата на 2012 г., а за ДП БСТ се е обективирала 
възможността да го осъществи след като е получло лиценз за това – в края на 2013 г. – 
причина, стояща вън и независимо от волята на Възложителя. С цел ненарушаване 
еднството на ЦКС и обезпечаване възможността й за нормална работа, съобразно 
съответните стандарти и нормативи в областта на хазарта, е необходимо разработване и 
имплементиране на всяка една от посочените функционалности, засягащи части от 
приложния софтуер на системата на БСТ. 
 
Посоченото обновяване засяга внедрения модул от ЦКС „Приемане на залози 
посредством интернет“и чието надграждане до софтуерна версия „Мелиора УЕБ 3.2“ и 
по съществото си е обновяване на изпълнения и внедрен софтуер версия „Мелиора УЕБ 
3.1“ с Договор № 360/30.12.2011 г., което дава допълнителни възможности на 
съществуващият софтуер, свързани с каналите за залагане и получаване на печалби, нов 
тип визуализация и нов тип крайни устройства, както и маркетингови инструменти за 
комуникация и улесняване на залаганията. 
Дотолкова, доколкото БСТ е уведомено с Писмо вх.№ БСТ-1870/18.11.2014 г., че 
продуктите, предмет на възнамеряваната обществена поръчка в частта обновяване 
на съществуващия приложен софтуер, са създадени и върху тях самите са 



възникнали за конкретен субект /Консорциум „Галоа“ ДЗЗД/, права на 
инелектуална собственост, в т.ч. и авторски права, то БСТ не би могъл да 
предостави на трети лица достатъчно данни за надграждане на приложния софтуер 
на съществуващата ЦКС. 
 
2. ОТНОСНО ДОПЪЛНИТЕЛНА ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛНИ 
УСТРОЙСТВА: 
Предвид потенциалните възможности за физическо нарастване на броя крайни точки за 
приемане на залози на разработената с договор № 366/30.12.2011 г. ЦКС специално за 
нуждите на БСТ /състояща се от софтуер и хардуер/ и с цел увеличаване на 
реализираните чрез нея постъпления, за БСТ е налице и необходимост от допълнителна 
доставка на терминали от видовете, посочени в Писмо вх.№ БСТ-1870/18.11.2014 г. от 
представляващия Консорциум „Галоа“ ДЗЗД. Част от първоначално изградената ЦКС са 
1 700 терминала тип „Мелиора“ - които хардуерни компоненти са в неразривна цялост 
със софтуера, обуславящи единното техническо функциониране на изградената ЦКС. 
Доколкото ЦКС, в хардуерно отношение, се състои от основен и резервен компютърен 
център и терминални устройства, комуникиращи помежду си на база единен софтуер, то 
не би могло терминалите да бъдат произведени, програмирани и настроени от друг 
субект, различен от първоначалния доставчик на ЦКС. Също, тъй като приложния 
софтуер на основния и резервен компютърен център се разработва по начин да може да 
комуникира с приложния софтуер на терминалите, то такива устройства, които да са 
съвместими с компютърните центрове, биха могли да се доставят единствено от 
производителя на тези центрове. Евентуална доставка на терминали от друг доставчик 
не би дала възможност на Възложителя да ползва единството за гаранционно обслужване 
на инсталирания приложен софтуер, би довело до отпадане на гаранцията на основния и 
резервен компютърни центрове. Терминалите, като част от Системата, са разработени на 
база притежавани от Изпълнителя права на индустриална и интелектуална собственост 
/патенти, авторски права, производствен опит и др./, върху които Възложителят е 
получил неограничено във времето право на ползване – чл. 22 от Договор № 
366/30.12.2011 г. Хардуера на терминалите е проектиран от Изпълнителя и за тях е 
създаден специализиран приложен софтуер, съвместим със софтуера на центровете за 
данни /основен и резервен/. С настоящата поръчка БСТ цели да придобие терминали тип 
„Мелиора мини“ и „Мелиора селфчек“, които терминали са производни от първоначално 
доставените терминали тип „Мелиора“ – същите притежават идентични функции, 
позволяващи им да функционират като част от съществуващата ЦКС. Подлежащите на 
допълнителна доставка терминали се състоят от аналогични елементи с тези на 
доставените по цитирания договор терминали „Мелиора“ и ще изпълняват функциите на 
внедрените терминали. В допълнение на това, новодоставяните усторйства ще имат и 
функции, позволяващи приложението на обновения софтуер - т. I, по-горе. 
 
Дотолкова, доколкото БСТ не разполага със специфичните познания и права за 
разработването на терминали, доколкото с Писмо вх.№ БСТ-1870/18.11.2014 г., БСТ 
е уведомено, че продуктите, предмет на възнамеряваната обществена поръчка, са 
създадени и върху тях самите са възникнали за конкретен субект права на 
инелектуална собственост, то Възложителят не би могъл да предостави на трети 
лица достатъчно данни за допълнителна изработка на такива устройства, а предвид 
вложения при производството им ноу-хау, то аналогични терминални устройства, 
които са съвместими със съществуващата ЦКС, е невъзможно да бъдат разработени 
от лице, различно от Изпълнителя по договор № 366/30.12.2011 г.  Консорциум 
„Галоа“ ДЗЗД се явява в случая единственото лице, имащо право и да програмира 



подлежащите на допълнителна доставка терминали тип „Мелиора мини“ и 
„Мелиора селфчек“, с разработения специализиран софтуер на ЦКС, нещо, което 
прави невъзможно и крайно неефективно търсенето на друг доставчик. 
 
Гореизложеното в т.1 и т.2, обосновава хипотезите на т. 3, предл. първо и т. 6 от 
чл. 90 на ЗОП – за провеждане на процедура на договаряне без обявление, тъй като 
от една страна възлагането на поръчката на друго лице би довело до нарушаване на 
авторски и други права на интелектуална собственост, а така също е налице 
необходимост от допълнителна доставка от същия доставчик, предназначена за 
увеличаване на доставките, защото смяната на доставчика ще принуди 
възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще 
доведе до несъвместимост при експлоатацията и поддържането й. За 
основателността на избора на процедура следва да се отчете и фактът, че 
стойността на първоначалния договор е 14 890 000 лв. без ДДС, а максималната 
прогнозна стойност на договора, подлежащ на възлагане в резултат на 
настоящата процедура е 900 000 лв. без ДДС – стойност, представляваща едва 6% 
от първоначално заплатената за разработка на ЦКС сума. 
 
7. Условия и място на изпълнение:  
Съгласно проект на договор, приложение към настоящата покана. 
 
8. Код, съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 72265000 и 30210000 
Описание: Услуги по конфигурирация на софтуерен продукт; Машини за 
обработване на данни /хардуер/ 
 
9. Обособени позиции в предмета на поръчката: Поръчката не е по обособени 
позиции. 
 
10. Количество или обем на поръчката:  
Конкретните изисквания са съгласно Техническата спецификация, която е приложение към 
настоящата покана и е неразделна част от нея.      
 
11.  Варианти: Не се приемат варианти на офертата. 
 
12.  Срок за изпълнение на поръчката:  
Максимално допустим срок за изпълнение предмета на договора, възложен след 
провеждане на настоящата процедура, е до 48 месеца от подписването му.  
Максимално допустим срок за изработка и доставка на терминални устройства – до 3 
месеца, считано от датата на подписване на договор; Минимално допустим гаранционен 
срок на доставените терминални устройства – 24 месеца от датата на подписване на 
протокол за доставката им; Следгаранционна поддръжка – съобразно предложение на 
участника. 
Максимално допустим срок за доставка, конфигуриране и инсталиране на приложен 
софтуер – до 3 месеца, считано от датата на подписване на договор; Минимално 
допустим гаранционен срок на надградените модули от ЦКС – 48 месеца от датата на 
подписване на протокол за доставката им; Следгаранционна поддръжка – съобразно 
предложение на участника. 
 
13.  Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора: 



Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора за 
обществена поръчка.  
Когато изпълнителят 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 1 (един) месец, след крайния срок за изпълнение на 
договора за обществена поръчка; 
- има възможност за нейното усвояване на части; 
- има възможност за нейното редуциране на части в съответствие на условията на 
Възложителя за това, посочени в проекта на договор – Приложение № 2. 
Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. 
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.  
Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който 
средствата законно са престояли при него. 
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се 
уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Възложителят е предвидил 
клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение - със сума в размера на 
70 % (седемдесет на сто) от сумата на гаранцията за изпълнение след датата на приемане 
на изпълнението на последния от посочените в договора етапи и след приспадане на 
сумата на гаранцията, която е била усвоена на основание, предвидено в договора. 
 
14.  Условия и начин на финансиране и плащане: 
Финансирането на изпълнението на предмета на поръчката е от ДП “Български спортен 
тотализатор”, със собствени средства.  
За изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка Възложителят е предвидил 
максимален бюджет в размер на до 900 000 /деветстотин хиляди/ лева без ДДС. 
Заплащането на цената, оферирана от участника, определен за Изпълнител, ще се 
извършва разсрочено за срок от 3 (три) години, считано от месеца, следващ този на 
подписване на последния от протоколите за доставка на терминалните устройства 
и за всички надградени модули на ЦКС – ежемесечните плащания съставляват 1/36 
част от общодължимата сума по договора. Дължимият ДДС се начислява съответно към 
всяко отделно плащане /месечно/ и е платим ведно със съответната сума.  
 
15.  Права на интелектуална собственост.  
Правата на интелектуална собственост, необходими за изпълнението на и/или 
възникващи при и по повод изпълнението на предмета на настоящата поръчка, следва да 
се предоставят в същия обем и по същия начин, така както са осигурени тези права с 
договор № 366 от 30.12.2011 г., изпълняван от Консорциум „Галоа“ ДЗЗД. Доставените 
терминални устройства, съвместими за работа с ЦКС и надградените модули на ЦКС не 
следва да нарушават по никакъв начин права на интелектуална собственост, в т.ч. и 
отнасящи се до авторски права върху компютърни програми и бази от данни, 
изключителни права за изобретения или полезни модели, включително права върху 
регистрирани марки, промишлен дизайн и топологии на интегралните схеми.  
В тази връзка в офертата си участникът трябва да посочи правата на интелектуална 
собственост, необходими за осигуряване и гарантиране на пълното и безпрепятствено 
функциониране на терминалните устройства и надградените модули от ЦКС, които 
следва да бъдат прехвърлени в полза на Възложителя или по отношение на които 



ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава право на ползване, както и да декларира, че обемът им ще 
съответства на този, предоставен с договор № 366 от 30.12.2011 г. 
 
16.  Изискуеми документи, които се представят от участниците в процедурата: 
 
1. Представяне на участника (оригинал, съобразно приложения образец), подписано от 
представляващия/те и съдържащо данни и информация по чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП. 
2. Копие на Договор за създаване на обединение съгласно Закона за задълженията и 
договорите (ЗЗД) в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, 
подписан от лицата включени в обединението. Ако в договорът за обединение не е 
посочено лицето, което представлява участниците – документ, подписан от лицата в 
обединението, в който се посочва представляващият. 
3. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато 
офертата (както и други документи от нея) не са подписани от представляващия/те 
участника, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да 
съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично 
изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява 
участника в процедурата. Декларацията по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените 
поръчки не може да бъде подписвана от пълномощник. 
4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП – оригинал, съгласно приложения образец. 
5. Когато в офертата на участник е деклариран подизпълнител – спрямо него се прилага 
Документ, съдържащ данните и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 8 ЗОП. 
6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за 
изпълнение – оригинал, съгласно приложения образец и декларация по чл. 33, ал. 4 ЗОП, 
ако е приложима – оригинал. 
7. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, съгласно приложения 
образец. 
8. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника. 
 
При подписване на договор за възлагане на обществената поръчка участникът, 
определен за изпълнител, е длъжен да изпълни задължението си по чл. 47, ал. 10 ЗОП и 
да представи определената гаранция за изпълнение на договора; 
 
17. Обстоятелства, наличието, на които води до отстраняване на участниците: 
В случай на констатирани липсващи документи или нередовности в офертата на 
участника, Комисията го уведомява като му дава възможност да представи 
липсващите документи или да отстрани нередовностите. 
В случай, че в определения срок, не бъдат представени липсващите документи и не 
бъдат отстранени нередовностите, участника се отстранява в съответствие с правилата 
на чл. 69, ал. 1 ЗОП:    
- не е представил необходимите документи по т. 15 от настоящата Покана; 
- не може да участва в процедурата за възлагане на обществената пръчка, поради 
наличие на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП (изброени са в 
образеца на декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП, приложение към настоящата Покана);  
- офертата му е непълна или не отговаря на обявените в настоящата Покана условия на 
Възложителя.  
 
18. Критерий за оценка на офертата: “Най-ниска цена”. 
 



19. Дата, час и място представяне на оферти и за провеждане на договарянето: 
Дата на представяне на офертите до 17:00 часа на 14.04.2015 г. 
Офертите се представят в непрозрачен, запечатан плик на следния адрес: град София, 
ул. “Хайдушко изворче” № 28, Централно управление на БСТ. Върху плика участникът 
следва да изпише “Оферта”, с посочване на наименованието на поръчката, адрес и лице 
за кореспонденция, телефон, електронен адрес и по възможност факс. 
Договарянето с представители на участника ще се проведе на 16.04.2015 г. от 10:00 в 
Централно управление на БСТ - град София, ул. “Хайдушко изворче” № 28, освен в 
случай на констатирани липсващи документи или нередовности в офертата на 
участника. За последното комисията уведомява участника с писмо, изпратено по 
факс/електронна поща на 15.04.2015 г., до 12:00 часа, съдържащо подробно описание 
на допълнителните документи, които следва да бъдат представени и/или описание на 
констатираните нередовности, които следва да бъдат отстранени. Участника следва 
да представи липсващите документи и/или да отстрани констатираните нередовности в 
срок до 17:00 ч. на 20.04.2015 г. 
При необходимост от представяне на допълнителни документи, договарянето с 
участника ще се проведе на 21.04.2015 г. от 10:00 часа.  
 
20. Изисквания за изпълнението на поръчката: 
Съгласно настоящата Покана, в т.ч. и приложенията към нея – Техническа спецификация 
и проект на Договор за изпълнение на поръчката. 
 
21. Адрес, от който може да се получи допълнителна информация: 
 

Организация: 
ДП “Български спортен тотализатор”  

Лице за контакти: 
Веселин Кюркчиев 

Адрес: ул. “Хайдушко изворче ” № 28 Пощенски код:  1816 
Град:   София Държава: Република България 
Телефон: 02 8181881 Факс: 02 8181801 
Електронна поща: 
еps@toto.bg 

Интернет адрес:  
www.toto.bg 

 
Приложения: 
 
1. Техническа спецификация; 
2. Проект на договор;  
3. Образец на банкова гаранция за изпълнение /задължителни са само условията, 
посочени в образеца/; 
4. Образец на Представяне на участника; 
5. Образец на документ по чл. 56, ал.1, т. 8 ЗОП, ведно с декларация по чл. 47, ал. 9 вр. 
ал.1 и ал. 5 ЗОП. 
6. Образец на Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП; 
7. Образец на Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 
8. Образец на Ценово предложение за изпълнение на поръчката. 
 
С уважение, 
 
Дамян Дамянов 
Изпълнителен директор на  
ДП “Български спортен тотализатор”  

mailto:%D0%B5ps@toto.bg
http://www.toto.bg/


Приложение 1 
Техническа спецификация  

за изпълнение на поръчка с предмет: „Надграждане на приложен софтуер на 
съществуваща Централна компютърна система и допълнителна доставка на 

терминални устройства“ 
 

I. Надграждане на внедрената от Възложителя Централна компютърна 
система (ЦКС) „Мелиора БСТ 1.0“ до версия „Мелиора БСТ 1.1“: 

 
1. Нови функции за администриране на Моментни лотарийни игри (МЛИ), 

включващи следните компоненти:  
1.1. Администриране и проследяване на действията по логистика и разпространение 

на билети за моментни лотарийни игри; 
1.2. Администриране и проследяване на действията по продажба и изплащане на 

печалби от билети за моментни лотарийни игри в приемателната мрежа с 
терминалните устройства на БСТ посредством въведен допълнителен баркод по 
билет за верифициране на печалби; 

1.3. Възможност за работа с външни контрагенти, чрез създадени протоколи за 
комуникация за продажба, изплащане, проверка и предаване на талони за 
моментни лотарийни игри, интегрирани с ядрото на системата; 

1.4. Осигуряване възможността за активиране и предаване на билети от МОЛ 
единично и по опаковки посредством система от баркодове; 

1.5. Въведени нови комуникационни протоколи към и от основното ядро на 
системата на БСТ; 

1.6. Въведена нова политика по защитата на действията по предходните точки. 
1.7. Функционална схема на обработката на МЛИ: 
Потребители на модула 
Потребители на модула са служители на БСТ и външни контрагенти. Всеки от тях 

има шест цифрен персонален идентификатор с формат XXX-YYY, където XXX 
обозначава географска единица, а YYY е пореден номер. 

Модулът обслужва дейността на следните потребители: 
РЛ – Ръководител – служител с пълен и неограничен достъп до 

функционалността на модула. Някои дейности, като например създаване, 
изтриване и прекратяване на игри, са достъпни само за него; 

МО – Организатор – ръководен служител от средно ниво, който взема 
участие в логистиката на талоните и контролира дейността на вътрешната 
търговска мрежа на БСТ; 

КП – Касиер с терминал – служител от вътрешната търговска мрежа на БСТ, 
който изпълнява дейността си чрез специализиран компютърен терминал; 

КВ – Касиер без терминал – служител от вътрешната търговска мрежа на 
БСТ, който не ползва електронни средства за осъществяване на дейността си; 

КЦ – Контрагент на централно ниво – лице или организация, което 
разпространява талони за игрите без да има връзка в реално време с 
информационната система на БСТ. Данните за неговите продажби и 
изплащания се получават периодично (примерно веднъж седмично) чрез 
файлов трансфер. 

КО – Контрагент онлайн – лице или организация, което разпространява 
талони за игрите чрез собствена компютърна система (примерно Български 
пощи). Обменът на информация с такива организации става в реално време чрез 
протоколни конвертори, които подлежат на допълнително уточнение. 



Талони 
Талоните за моментните лотарийни игри се отпечатват предварително в одобрена 

печатница и се разпространяват в търговската мрежа на БСТ и сред външните 
контрагенти чрез процес, наричан по-нататък „логистика“. 

1. Опаковки 
За нуждите на логистиката се различават следните пакетажни единици: 

– Талон – Единичен талон; 
– Бандерол – Множество талони пристегнати с бандерол; типично 100 или 

200 броя; 
– Кутия – Няколко бандерола в обща кутия; типично 5 или 10 броя; 
– Кашон – Няколко кутии в общ кашон; типично 4 броя. 

Бройките във всяка пакетажна единица могат да варират и следва да се 
конфигурират за всяка игра по отделно. Всеки талон принадлежи на точно определен 
бандерол, всеки бандерол на точно определена кутия, а всяка кутия на точно определен 
кашон. Влагането винаги е еднозначно, обратимо и пълно. Несъответствията при 
опаковане се обработват по вътрешна процедура, описана по-долу. 

2. Статуси на талоните 
– НС – На склад (талони на съхранение или в процес на транспортиране); 
– АП – Активен за продажба; 
– ПР – Продаден; 
– ЗИ – За изплащане (условен статус за талоните, които се продават офлайн 

от КВ); 
– ИЗ – Изплатен; 
– ИИ – Изплатен с искова форма (при изплащане по банков път); 
– ОТ – Откраднат. 

Притежатели на талоните 
От момента на създаване на нова игра до нейното окончателно приключване всеки 

талон е „собственост“ на някой от потребителите, описани по-горе, тоест съответното 
лице или организация носи материална отговорност за него. Прехвърлянето на 
собствеността става автоматично при извършване на различните дейности (като 
продажба, изплащане и прочее), описани по-нататък в документа. 

Структура на файл от печатница 
Печатницата, произвела талоните за играта, предоставя файл с пълното им описание, 

който се импортира от модула. Файлът е в CSV формат, като разделителят може да се 
конфигурира. 

Примерна структура на файл от печатница: 
Поле Тип 
Пореден номер на талон стринг, 7 или 8 знака 
Видим баркод за продажба и логистика code128, 12 или 13 знака 
Скрит баркод за печалба code128, 12 или 13 знака 
Контролен стринг стринг, 7 или 8 знака 
Пореден номер на бандерол цяло число 
Пореден номер на кутия цяло число 
Пореден номер на кашон цяло число 
Видим баркод на бандерол за логистика code128, 12 или 13 знака 
Видим баркод на кутия за логистика code128, 12 или 13 знака 



Видим баркод на кашон за логистика code128, 12 или 13 знака 
Печалба (парична равностойност) число 
Вид на печалбата 0 – парична, 1 – предметна 

 
Полетата, съдържащи печалбата, са криптирани. 
След импортиране на файла от печатница информацията за печалбите не е достъпна 

нито за потребителите, нито за системните администратори. Съответното поле е 
криптирано по начин, който не позволява прочитане дори при директен достъп до 
таблиците от базата данни. 

Дейности на потребителите 
По-долу са описани всички дейности, които могат да бъдат извършвани от 

потребителите на модула. Където е необходимо са посочени изискуемите права за 
достъп и извършваните промени в собствеността и статуса на талоните. 

1. Създаване на нова игра 
Нова игра може да бъде създадена само от РЛ. При това се въвеждат следните 

параметри: 
– Пореден номер (1 – 99) и година (последните две цифри); 
– Име на играта (стринг); 
– Цена на талон (число). 

След успешно импортиране на файл от печатница всички талони стават собственост 
на РЛ и приемат статус НС. 

2. Генериране на файл с искови форми 
Може да се извършва само от РЛ. При това се създава файл за системата на 

обслужващата банка, който съдържа поредица от записи за всички печалби в играта. 
Операцията може да бъде изпълнена непосредствено след създаването на нова игра, 
тъй като печалбите са предварително известни. 

Записът за всяка печалба съдържа нейния размер и уникален номер на искова форма, 
който е различен от номера на съответния талон. Релацията между талони и искови 
форми трябва да бъде известна единствено на системата, да се съхранява в криптиран 
вид и не трябва да бъде достъпна за никого, нито дори за системните администратори 
и ръководството. 

3. Прекратяване на игра 
Може да се извършва само от РЛ. Операцията забранява моментално продажбите на 

талони за съответната игра, но изплащането на печалби може да продължи за срок, 
който се въвежда като параметър. Прекратяването е обратима операция и при 
необходимост може да бъде отменено от РЛ. 

4. Логистика 
Логистика е процесът на разпространение на талоните за игрите в търговската мрежа 

на БСТ и сред външните контрагенти, както и обратното събиране на изплатените 
печеливши талони за нуждите на оперативния контрол. Повечето логистични 
операции представляват предаване на пакетажни единици при което се променя 
притежателя и статуса на талоните. 

По правило предаванията винаги се извършват чрез терминал, след въвеждане и 
проверка на имената и паролите на двете страни. Изключение се прави само за РЛ, 
който може да прехвърля талони едностранно. 

Долната таблица съдържа всички допустими операции за предаване: 
# Предаване (от – на) Статус (от – на) Допустими опаковки 
1 РЛ – МО НС – НС всички 



2 МО – РЛ НС – НС всички 
3 МО – РЛ ИЗ – ИЗ само талони 
4 РЛ – КЦ НС – ЗИ всички 
5 КЦ – РЛ ЗИ – НС всички 
6 КЦ – РЛ ЗИ – ИЗ само талони 
7 РЛ – КО НС – НС всички 
8 КО – РЛ НС/АП – НС всички 
9 КО – РЛ ИЗ – ИЗ само талони 
10 МО – КП НС – НС всички 
11 КП – МО НС/АП – НС всички 
12 КП – МО ИЗ – ИЗ само талони 
13 МО – КВ НС – ЗИ всички 
14 КВ – МО ЗИ – НС всички 
15 КП – КП АП/НС – НС всички 

 
Едностранни логистични операции (смяна на статус без смяна на притежател): 

# Притежател Статус (от – на) Допустими опаковки 
16 КП НС – АП всички 
17 КП АП – НС всички 

 
Горните две операции са предвидени за ползване от КП при транспортиране на 

талони между ТОТО пунктове. 
5. Продажби на талони 
По правило при продажба на талони се променя само статуса, а притежателят се 

запазва. При това са допустими следните операции: 
# Притежател Статус (от – на) 
18 КП АП – ПР 
19 КВ – МО * ЗИ/АП – ПР 
20 КЦ АП – ПР 
21 КО АП – ПР 

 
* Операцията реално се извършва от МО, тъй като КВ не разполага с технически 

средства. При това собствеността се прехвърля автоматично на МО. За подробности 
виж точка „Отчитане дейността на КВ“. 

6. Изплащане на печалби 
При изплащане притежател на талона винаги става лицето, извършило операцията. 

Статусът се променя както следва: 
# Притежател Статус (от – на) 
22 КП ПР – ИЗ 
23 КП ПР – ИИ 



24 КВ – МО * ЗИ/ПР – ИЗ 
25 КЦ ПР – ИЗ 
26 КО ПР – ИЗ 

* Операцията реално се извършва от МО, тъй като КВ не разполага с технически 
средства. При това собствеността се прехвърля автоматично на МО. За подробности 
виж точка „Отчитане дейността на КВ“. 

При изплащане се следват следните правила в зависимост от печалбата и 
потребителя: 

(а) Специален потребител (КП, МО или РЛ) с ескалирани привилегии: 
– Може да изплаща всяка печалба, независимо от сумата и притежателя на 

талона; 
– Печалби до 200 лева се изплащат в брой; 
– Печалби над 200 лева и до 10 000 лева се изплащат по банков път чрез 

искова форма. 
(б) Потребител КП: 

– Може да изплаща независимо от притежателя на талона; 
– Печалби до 200 лева се изплащат в брой; 
– Печалби до 10000 лева се изплащат по банков път чрез искова форма; 
– Печалби над 10000 лева не се изплащат, участникът се пренасочва към (а). 

(в) Потребител КВ: 
– Може да изплаща независимо от притежателя на талона; 
– Печалби до 200 лева се изплащат в брой; 
– Печалби над 200 лева не се изплащат, участникът се пренасочва към (а) или 

(б). 
(г) Потребители КЦ или КО (външни контрагенти): 

– Може да изплаща само ако е притежател на талона; 
– Печалби до 200 лева се изплащат в брой; 
– Печалби над 200 лева не се изплащат, участникът се пренасочва към (а) или 

(б). 
Преминаването в статус ИЗ винаги става чрез терминал, след прочитане на скрития 

баркод. 
Описаните суми отговарят на текущата практика на БСТ. В реалната система 

праговете за изплащане трябва да са параметри. 
Предметни печалби се изплащат само от (а), независимо от паричната им 

равностойност. 
7. Отчитане дейността на КВ (офлайн операции) 
Както бе споменато по-горе, КВ не разполага с технически средства. Техните 

продажби (операция #19) и изплащания (операция #24) се отразяват в системата от 
МО. Това става по следния начин: 

– КВ предава на МО две съвкупности от талони: (а) изплатени и (б) 
непродадени; 

– МО разчита скритите баркодове на изплатените талони и извършва 
операция #24 за всеки от тях (маркира ги като изплатени в брой). При това 
притежател става МО; 

– МО разчита видимите баркодове на непродадените талони и извършва 
операция #14 за всеки от тях (връща ги на склад). При това притежател отново 
става МО; 

– МО извършва операция #19 за всички останали талони, собственост на КВ 
(маркира ги като продадени в системата). Притежател отново става МО. 



След извършване на горните действия МО евентуално дава на КВ нова партида 
талони за разпространение чрез операция #13. 

8. Обработка на несъответствия при опаковане 
Всички талони и/или пакетажни единици, при които се констатира несъответствие 

между реалната и въведената в системата номерация, се предават на РЛ чрез вътрешна 
за БСТ административна процедура. 

Като правило евентуалните несъответствия се откриват след като оригиналните 
опаковки са били нарушени, поради което не се предполага баркодовете на 
пакетажните единици (бандероли, кутии и кашони) да се редактират. Обработката на 
несъответствията става талон по талон при което собствеността и статуса се променят 
както следва: 

# Притежател (от – на) Статус (от – на) 
27 всеки – РЛ АП – НС 
28 КЦ/КВ – РЛ ЗИ – НС 
29 КЦ/КВ – РЛ ЗИ – ИЗ 

 
При всяка въведена корекция РЛ автоматично става притежател на талона. 

Операции #28 и #29 са предвидени за обработка на несъответствия, възникнали при 
КЦ или КВ. 

В последствие талоните се връщат обратно в циркулация, вече като единични 
бройки. 

9. Обработка на откраднати талони 
Откраднати талони се въвеждат по опис от РЛ. Веднъж маркирани като откраднати, 

талоните не могат да участват в никакви други операции. Операцията е обратима, тоест 
грешно маркирани талони могат да бъдат върнати обратно в циркулация от РЛ. 

# Притежател (от – на) Статус (от – на) 
30 всеки – РЛ всеки – ОТ 
31 РЛ ОТ – предишен 

 
Допълнителни изисквания към реализацията на модула 
1. Архитектура 
Модулът е реализиран с архитектура „клиент – сървър“. Клиенти са терминалите от 

търговската мрежа на БСТ и информационните системи на контрагентите. 
Допълнително модулът трябва да предоставя административен интерфейс, реализиран 
като WEB портал с достъп само от вътрешната система на БСТ. 

2. Обмен на данни с други системи 
Модулът обменя информация с информационната система на обслужващата банка. 

Комуникацията е двупосочна: периодично БСТ предоставя файлове с издадените 
искови форми, по-късно банката връща файл с изплатените печалби. И двата файла са 
в CSV формат, като разделителят може да се конфигурира. 

3. Комуникация 
Терминалите от търговската мрежа на БСТ (стационарни и мобилни) обменят 

информация с изчислителните центрове чрез GPRS. Комуникацията със системите на 
контрагентите и обслужващата банка се осъществява чрез VPN. 



4. Журнал на операциите 
Модулът поддържа два отделни журнала: (а) на действията на потребителите и (б) 

на всички комуникационни транзакции в суров вид. Журналите могат да се преглеждат 
през административния интерфейс на модула. Правата за преглед на двата журнала са 
отделни. Административният интерфейс разполага със средство за представяне на (б) 
във вид, удобен за преглед. 

2. Генератор на случайни числа: 
2.1. Интегриран генератор на случайни числа за нуждите на нови игри на ДП „БСТ“; 
2.2. Разработена и имплементирана комуникация на генератора на случайни числа с 

основното ядро на системата на ДП „БСТ“; 
2.3. Генераторът работи като отделен процес по зададен времеви график; 
2.4. Резултатите от работата на генератора се записват в База данни; 
2.5. Въведена нова политика по защитата на генератора на случайни числа – 

автоматизирана работа по график, запис на резултатите и проверки; 
2.6. Сертифициране на генератора, съгласно изискванията на ЗХ; 
2.7. Имплементиране на генератора с нова хазартна игра „Тото Пасианс“. 
3. Нова версия на комуникационни протоколи за връзка с терминални 

устройства: 
3.1.Приложима към терминалите „Мелиора“; 
3.2.Приложима към терминалите „Мелиора Мини“; 
3.3.Приложима към терминалите „Мелиора Селфчек“; 
3.4.Журнал на транзакциите от онлайн залозите, включен към общия лог на 

транзакциите; 
3.5.Лог на проверка на фиш и моментен лотарииен билет; 
4. Промяна във връзките на ядрото на системата и административния панел 

при комуникация с използваните бази данни – специализиран потребител и 
криптиране. 

5. Въведени „записи“ на моментно състояние на задължения по касиер-
приемчици и нов тип отчетност за нуждите на инкасо дейности: създадени 
специални отчети за касиери, отчитащи сума за инкасиране към момента на 
вадене на отчета - сумата получена като приход от момента на издаване на 
предишния специален отчет. 

 
II. Надграждане на внедренната от Възложителя ЦКС „Мелиора УЕБ 3.1“ до 

версия „Мелиора УЕБ 3.2“: 
 
1. Онлайн визуализация 
1.1. Разработен модул за онлайн визуализация на резултатите от тегленията на 

печеливши числа за игрите, за които е необходимо използването на генератор на 
случайни числа, на корпоративния сайт на БСТ и с възможност за визуализация и 
на мобилни устройства, предаване на параметри от резултатите от генерирани 
случайни числа от генератора и към други, независими приложения; 

1.2. Имплементирани транспортни протоколи за нуждите на визуализацията; 
1.3. Интегрирана визуализация с ядрото на системата на ДП „БСТ“. 
2. Оптимизация за мобилни устройства – създадена версия за мобилни 

телефони и таблети. 
3. Имплементирана функционалност за зареждане на онлайн потребителските 

сметки през Борика директно чрез банкови карти, както и възможност за 
прехвърляне на средства от потребителски акаунт по сметка в карта, чрез 
която е направен залог. 



4. Интегрирана система „Cashterminal“ като ново разплащателно средство, 
интегриран протокол за комуникация. 

5. Нови функции за работа с потребителските акаунти: 
5.1. Запазване на попълнени форми за участие в игрите на ДП „БСТ“; 
5.2. Визуализация на цените на електронните квитанции; 
5.3. Подредба на електронните квитанции по зададени филтри – дата на пускане, 

последна дата на валидност, оставащи тиражи; 
5.4. Детайлна информация за печалбите на електронните квитанции; 
5.5. Връзка от съобщението за печалба на електронна квитанция със самата 

квитанция; 
5.6. Система за комуникация с потребители посредством електронна поща с 

възможност за отписване – съобщения за наличие на печалби и друга 
маркетингова комуникация; 

5.7. Автоматизирана процедура за смяна на парола от страна на потребителите; 
5.8. Използване на „strong password”; 
5.9. Подобрена визуализация на основната интернет страница – оставяне само на 

информационните полета, свързани пряко с участието в игрите, индикация за 
вписан потребител. 

 
III. Допълнителна доставка на терминални устройства, тип „Мелиора мини“ 

– 50 /петдесет/ броя 
 
Терминалното устройство „Мелиора Мини“ e мобилен аналог на терминално 

устройство „Мелиора“ и се интегрира напълно с ЦКС версия „Мелиора БСТ 1.1“, състои 
се от аналогични елементи с тези на внедрените терминали „Мелиора“. Същите са 
преносими и могат да се използват за логистични цели при приемане и предаване на 
талони за моментни лотарийни игри, във връзка с въведената нова функционалност във 
версия „Мелиора БСТ 1.1“. 

Базовите характеристики на терминалното устройство „Мелиора Мини“, 
свързани с основното му приложение са: 

• Терминалът е РС базиран; 
• Терминалът е оборудван с чувствителен на допир дисплей; 
• Терминалът позволява връзка с централната система през IP свързаност 

посредством стандартен интерфейс. Ако няма осигурена LAN свързаност, 
терминалът поддържа инсталирането на външни GPRS, 3G и други 
модеми; 

• Терминалът е с баркод четец за обработка на талони за моментни 
лотарийни игри и билети за участие в традиционна лотария. 

 
IV. Допълнителна доставка на терминални устройства, тип „Мелиора 

селфчек“ – 10 /десет/ броя 
 
Терминалното устройство „Мелиора Селфчек“ се интегрира с ЦКС версия 

„Мелиора БСТ 1.1“, състои се от аналогични елементи с тези на внедрените терминали 
„Мелиора“ е предназначен за самостоятелно проверяване на печалби посредством 
квитанции за направен залог. 

Базовите характеристики на терминалното устройство „Мелиора Селфчек“, 
свързани с основното му приложение са: 

• Терминалът е с баркод четец, който премахва червения цвят в процеса на 
сканиране; 



• Терминалът е оборудван с клиентски дисплей; който дава базова 
информация на клиентите; 

• Терминалът позволява връзка с централната система през IP свързаност 
посредством стандартен интерфейс. Ако няма осигурена LAN свързаност, 
терминалът трябва да поддържа инсталирането на външни GPRS, 3G и 
други модеми. 

 
 
 



Приложение 2 
Проект на договор 

 
 Приложение № 2 

 
ПРОЕКТ 

  
ДОГОВОР 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
 
 

Днес,..............2015 г., в гр. София между: 
 

1. Държавно предприятие „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, вписано 
в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202766380, със 
седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Хайдушко изворче” № 28, 
представлявано от Дамян Дамянов - изпълнителен директор, наричано по-долу за 
краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ или „БСТ” - от една страна  

и  
2. ...........................................................................................................................................

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

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

.............................................................................., наричано по-долу за краткост 
„ИЗПЪЛНИТЕЛ” - от друга страна, 

 
На основание чл. 43 и чл. 92а, ал. 7 от ЗОП, и чл. 47а от ППЗОП, въз основа на проведена 
процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 и 6 от ЗОП за възлагане на 
обществена поръчка с предмет „Надграждане на приложен софтуер на съществуваща 
Централна компютърна система и допълнителна доставка на терминални 
устройства“, открита с Решение № ........................... г. на изпълнителния директор на 
БСТ, уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки ……………. и 
съгласно Решение № .............................. на изпълнителния директор на БСТ по чл. 92а, 
ал. 6 във вр. с чл. 73 от ЗОП за определяне на изпълнител,  
се сключи настоящият договор за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
 Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава 
да изпълни обществената поръчка с предмет „Надграждане на приложен софтуер на 
съществуваща Централна компютърна система и допълнителна доставка на терминални 
устройства“, съгласно Техническото задание на Възложителя, представените оферта, 
Техническото предложение и окончателната ценова оферта на Изпълнителя, както и 
протокола от проведеното договаряне по условията на договора. 

(2) Изпълнението на предмета на този договор включва следните основни 
дейности:  

1. Надграждане на внедрената от Възложителя Централна компютърна система 
(ЦКС) „Мелиора БСТ 1.0“ до версия „Мелиора БСТ 1.1“;  

2. Надграждане на внедрената от Възложителя ЦКС „Мелиора УЕБ 3.1“ до версия 
„Мелиора УЕБ 3.2“; 



3. Допълнителна доставка на терминални устройства „Мелиора Мини“ – 50 
(петдесет) броя и „Мелиора Селфчек“ – 10 (десет) броя; 

4. Осигуряване на гаранционно поддържане на надградената система за срок от 
… (...........) месеци и на доставените терминални устройства - за срок от … (...........) 
месеци [съобразно предложенията на участника и постигнатите договорености]. 

(3) Всички разходи за изпълнение на възложеното са включени в цената за 
изпълнение на предмета на договора по чл. 2, а в случай на допълнително възникнали 
такива същите са изцяло за сметка за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 
Чл. 2. (1) Цената за изпълнение на предмета на договора по чл. 1 е в общ размер1 

на ......... (словом ...........................) лева без ДДС и ............... (словом ........................) лева 

с ДДС, като включва следните отделни цени за всяка дейности, съгласно ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и постигнатите договорености: 

1. За надграждане на ЦКС „Мелиора БСТ 1.0“ до версия „Мелиора БСТ 1.1“ - 
……. (словом ........................) лева без ДДС, съответно .........( словом .......................) лева 
с ДДС; 

2. За надграждане на „Мелиора УЕБ 3.1“ до версия „Мелиора УЕБ 3.2“ - ……. 
(словом..........................) лева без ДДС, съответно……… (словом ...................) лева с ДДС; 

3. За доставка на: 
3.1. 50 (петдесет) броя терминални устройства „Мелиора Мини“ …. (словом 

..............................) лева без ДДС, съответно . ….(словом ..............................) лева с ДДС; 
3.2. 10 (десет) броя терминални устройства „Мелиора Селфчек“ - …. 

(словом.....................) лева без ДДС, съответно ……(словом ...........................) лева с ДДС; 
4. За гаранционно поддържане на: 
4.1. надградената ЦКС по т. 1 и 2 за .. (...........) месечен срок – обща цена ........... 

(словом ..........................) лева без ДДС, съответно …(словом ..................) лева с ДДС, при 
единична цена за обслужване за 1 месец - ........... (словом ..........................) лева без ДДС, 
съответно …(словом ..................) лева с ДДС; 

4.2. доставените терминални устройства по т. 3 за .. (...........) месечен срок – обща 
цена ........... (словом ..........................) лева без ДДС, съответно …(словом ..................) лева 
с ДДС, при единична цена за обслужване за 1 месец - ........... (словом ..........................) 
лева без ДДС, съответно …(словом ..................) лева с ДДС. 

 (2) Посочената в ал. 1 обща цена е крайна и включва всички разходи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число, но не само, мита, такси и данъци, вкл. данъци при 
източника, ако има такива. Цената включва и всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за или 
във връзка с изпълнението на договора, в т.ч. за възнаграждение на подизпълнители и 
експерти, плащане на разходи за транспорт, на доставчици и всички други. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да търси и претендира допълнителни плащания 
или по-високи суми от посочените в ал. 1 поради неправилно разбиране на условията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или непредоставена пълна и точна информация в документацията за 
участие в обществената поръчка, или че не е успял да предвиди възникване на условия, 

1 Цената по договора не може да надвишава определения от Възложителя максимален размер до 900 000 
/деветстотин хиляди/ лева без ДДС 

                                                 



които да водят до оскъпяване на работата му, или всякакви други причини, освен в 
случаите на чл. 43 от ЗОП.  

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, той 
е длъжен да представи тези договори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва 
окончателно плащане към него, след като му бъдат представени доказателства, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от 
тях работи, които са приети по реда на чл. 8. 

Чл. 3. (1) Цената по чл. 2 за изпълнението на предмета на договора се заплаща  
разсрочено за срок 3 (три) години, считано от месеца, следващ този на подписване на 
последния от протоколите за доставка на терминалните устройства и за всички 
надградени модули на ЦКС. 

(2) Всяка месечна вноска ще бъде в размер на .......... (.................) лева без ДДС, 
което съставлява 1/36 част от дължимата сума по ал. 1 без ДДС. Дължимият ДДС се 
начислява съответно към всяко отделно месечно плащане и е платим ведно със 
съответната сума.  

(3) Всяка месечна вноска е дължима ежемесечно между 20-то и 30-то число на 
съответния месец, като се превежда съгласно чл. 4 в 5-дневен срок от получаване на 
надлежно издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 4. (1) Всяко плащане по чл. 3 се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път 
чрез превод по банкова сметка, посочена писмено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяна в банковата сметка се счита, 
че плащанията са надлежно извършени. Към момента на сключване на договора 
посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка е: 

BIC: ......................................  
IBAN: ...................................  
БАНКА: ...............................  

(2)2 В случай, че има сключен/и и представен/и от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договор/и за 
подизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащането по чл. 3, ал. 2, след като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ му предостави доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите 
всички работи, приети по реда на чл. 8, освен когато е налице обстоятелство по чл. 45б, 
ал. 2 от Закона за обществените поръчки. 
 
 

ІII. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА 
 
 Чл. 5. (1) Срокът на изпълнение на този договор е от датата на влизането му в 
сила до …. [датата на изтичане на срока за гаранционно поддържане]  (но не повече 
от 5 години). Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване от двете страни.  

(2) Договорът има действие до окончателното приключване на 
взаимоотношенията между страните, включително, но не само, в случай на начислени и 
неизплатени в срок неустойки, на забавено изплащане на дължима сума от цената и др. 

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора в 
последователността на определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ етапи и в оферираните от него 
срокове по ал. 2, като пълното изпълнение приключи ………………. /съобразно 

2 Този текст ще отпадне от договора, ако участникът не посочи в офертата си, че ще ползва 
подизпълнител/и. 

                                                 



предложението на участника за гаранционна поддръжка, но не по-малко от четири 
години/ 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора по чл. 1, ал. 
2 в следните етапи и срокове: 

 
№ по 
ред 

Етап и дейност Срок за изпълнение  
 

1. Етап 1 - Доработка на внедрената Централна компютърна 
система „Meliora BST 1.0” - с модул за логистика, отчетност 
и контрол на разпределението на удостоверителните знаци за 
моментните лотарийни игри, организирани от ДП „БСТ“ и 
внедряване на функционалност за изплащане на печалби чрез 
използване на втори баркод върху удостоверителния знак. 
Етапът се приема с подписан от всяка от страните протокол. 

до 3 месеца от датата 
на подписване на 
договора  

2. Етап 2 - Доработка на внедрената Централна компютърна 
система „Meliora BST 1.0” - с модул за регистрация на инкасо 
операции за всички предлагани игри и разновидности от ДП 
„БСТ“. Етапът се приема с подписан от всяка от страните 
протокол. 

до 1 месец от датата на 
приключване на Етап 
1 

3. Етап 3 - Доработка на внедрената Централна компютърна 
система „Meliora BST 1.0” и „Meliora WEB 3.1” - с добавяне 
на генератор на случайни числа за нуждите на нови хазартни 
игри, осигуряване на онлайн визуализация на изтеглените 
числа в интернет среда, с възможност и за телевизионно 
излъчване за една хазартна игра, сертифициране на 
генератора, съгласно ЗХ. Етапът се приема с подписан от 
всяка от страните протокол. 

до 2 месеца от датата 
на подписване на 
договора  

4. Етап 4 - Доработка на внедрената Централна компютърна 
система „Meliora WEB 3.1” - с функционалност за 
разплащане с банкови карти чрез внедряване на виртуален 
POS терминал и зареждане на клиентски сметки чрез системи 
на трети страни,  -функционалност при регистрация и 
използване на личните профили. Етапът се приема с 
подписан от всяка от страните протокол. 

до 3 месеца от датата 
на подписване на 
договора  

5. Етап 5 – Изработка и доставка на нови терминални 
устройства „Мелиора Мини“ – 50 (петдесет) броя. Етапът се 
приема с подписан от всяка от страните протокол. 

до 3 месеца от датата 
на подписване на 
договора  

6. Етап 6 – Изработка и доставка нови терминални устройства 
„Мелиора Селфчек“ – 10 (десет) броя. Етапът се приема с 
подписан от всяка от страните протокол. 

до 3 месеца от датата 
на подписване на 
договора  

7. Етап 7 – Гаранционна поддръжка: 
1. за софтуерните доработки  
 
 
 
 
 
2. за новите терминални устройства  

 
- Съобразно 
предложението на 
участника, но не по-
малко от 48 месеци от 
приемане на 
доработките; 
- Съобразно 
предложението на 
участника, но не по-
малко от 24 месеци от 
приемане на 
доставката 



/ще бъдат отразени предложенията на участника съгласно неговата оферта и 
постигнатите договорености при проведените преговори/ 

 
Чл. 7. (1) Не се включва в определен по този договор срок за изпълнение времето 

за спиране на изпълнението му и не се счита за неизпълнение забавянето на изпълнение 
в следните случаи: 

1. когато не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е наредил временно 
спиране на всички видове работи или на вид работа, което обективно води до забавено 
изпълнение на други видове работи; или 

2. когато по причини, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отговаря, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
спрял изпълнението, защото продължаването му зависи от осъществяването на други 
дейности от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или други лица, с които той договаря, които 
дейности не са включени в предмета на тази поръчка, но са пряко свързани с 
фактическото й изпълнение и за наличието на които дейности ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е бил 
навременно и писмено уведомен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, така че да е имал обективна 
възможност да ги изпълни/осигури тяхното изпълнение; или 

3. когато държавен компетентен орган нареди или непреодолима сила съгласно 
чл. 37 предизвика временно спиране на изпълнението на страна по договора. 

(2) Извън предмета на договора и на срока за изпълнението му е извършването на 
следгаранционно обслужване, което може да се извършва при възлагане по преценка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с отделен договор. В своята оферта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e заявил 
готовност да извършва следгаранционно обслужване и предлага сроковете за това,  както 
следва:………./попълва се съобразно оферираното от Изпълнителя/. 

 
 

IV. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
 
Чл. 8. (1) След приключването на всеки етап по чл. 6, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това, като му представя съответната 
документация по ал. 2 (доклад, отчети, техническа документация и др.) в един екземпляр 
на хартиен и когато е приложимо - един на оптичен носител (CD) за разглеждане и 
приемане. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва изпълнението на етап, като към уведомлението по 
ал. 1 задължително представя документ и/или посочва постигане на резултати, както 
следва: 

1. за етап 1 - разработен приложен софтуер на електронен носител и успешно 
преминала тестова процедура. Тестовата процедура се предлага от Изпълнителя и се 
одобрява от Възложителя след завършване на инсталацията и настройката на софтуера, 
подлежащ на разработване в този етап. Тя трябва да включва функционални тестове, 
доказващи работоспособността на софтуера; 

2. за етап 2 - разработен приложен софтуер на електронен носител и успешно 
преминала тестова процедура. Тестовата процедура се предлага от Изпълнителя и се 
одобрява от Възложителя след завършване на инсталацията и настройката на софтуера, 
подлежащ на разработване в този етап. Тя трябва да включва функционални тестове, 
доказващи работоспособността на софтуера; 

3. за етап 3 - разработен приложен софтуер на електронен носител и успешно 
преминала тестова процедура. Тестовата процедура се предлага от Изпълнителя и се 
одобрява от Възложителя след завършване на инсталацията и настройката на софтуера, 
подлежащ на разработване в този етап. Тя трябва да включва функционални тестове, 
доказващи работоспособността на софтуера; 



4. за етап 4 - разработен приложен софтуер на електронен носител и успешно 
преминала тестова процедура. Тестовата процедура се предлага от Изпълнителя и се 
одобрява от Възложителя след завършване на инсталацията и настройката на софтуера, 
подлежащ на разработване в този етап. Тя трябва да включва функционални тестове, 
доказващи работоспособността на софтуера; 

5. за етап 5 – представени описи на доставеното оборудване с посочване на 
вид/модел, брой, място на доставяне и лице, отговорно за съхранението и предаване на 
съответните технически спецификации и успешно преминала тестова процедура. 
Тестовата процедура се предлага от Изпълнителя и се одобрява от Възложителя. Тя 
трябва да включва функционални тестове, доказващи работоспособността на 
доставените терминали тип „Мелиора мини“; 

6. за етап 6 – представени описи на доставеното оборудване с посочване на 
вид/модел, брой, място на доставяне и лице, отговорно за съхранението и предаване на 
съответните технически спецификации и успешно преминала тестова процедура. 
Тестовата процедура се предлага от Изпълнителя и се одобрява от Възложителя. Тя 
трябва да включва функционални тестове, доказващи работоспособността на 
доставените терминали тип „Мелиора селфчек“; 

7. за етап 7 – представя окончателен отчет за извършената гаранционна поддръжка 
и обслужване за целия период на изпълнение. 

(3) След приключване на етапи 1-6 вкл., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя и 
документацията, съдържаща всички необходими ръководства за инсталация, поддръжка 
възстановяване и работа с доработените компоненти на Системата /ЦКС/ и 
новодоставените терминали на български език в по 1 екз. на хартиен и на 
електронен/оптичен носител. 

Чл. 9. (1) В 10-дневен срок след получаване на уведомление по чл. 8, ал. 1 и 
съответни документи за конкретен етап/дейност ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ проверява 
представените документи, резултатите от тестове и доставките дали изпълнението 
отговаря на изискванията. В същия срок оторизирани представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подписват приемо–предавателен протокол за приемане на 
изпълнението, когато не е налице основание за отказ за приемането му, или протокол за 
отказ за приемане на изпълнението.  

(2) При отказ за приемане на изпълнението в протокола се вписват забележките и 
се определя срок, в който пропуските и недостатъците да бъдат отстранени, съответно 
извършена доработка или преработка. Този протокол се счита за надлежно уведомяване 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за явни недостатъци на изпълнението. В срока за отстраняване на 
недостатъците ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършената работа и 
отново представя съответните документи за приемане на изпълнението с двустранен 
протокол. Процедурата се прилага до изготвянето на протокол за приемане, освен ако 
неизпълнението е в такава степен, че не би могло да се отстрани с доработка или 
преработка в разумен срок съобразно графика за изпълнение и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ реши 
да развали договора. 

(3) При липса на двустранно подписан протокол за приемане или отказ за 
приемане в срока по ал. 1 се счита, че изпълнението е прието, освен ако в същия срок 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че не приема изпълнението и 
посочи причините за това. 

Чл. 10. (1) При подписване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя 
свой служител за Управител на проекта и предоставените му правомощия, включително  
тези по ал. 2, в писмено пълномощно, което представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да променя Управителя на проекта по начин, който да не 



препятства работата по договора. Новият управител има правомощия от момента на 
надлежното получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писменото уведомление за промяната. 

(2) Управителят на проекта има правомощие да представлява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 
всички оперативни въпроси, касаещи целия предмет на договора или произтичащи от 
него. Всички уведомления, инструкции, разпореждания, протоколи, одобрения, 
съгласувания, съобщения и др. съгласно този договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се 
издават от Управителя на проекта, освен ако изрично не е уговорено друго между 
страните. Всички уведомления, инструкции, протоколи, съгласувания, съобщения и др., 
давани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на настоящия договор, се 
дават на Управителя на проекта, освен ако изрично не е уговорено друго между страните. 

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя от своя страна лице за Ръководител на 
проекта, като при подписване на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено пълномощно, в което изрично са посочени правомощията на 
Ръководителя на проекта като упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във 
връзка с изпълнението на договора, вкл. тези по ал. 2.  

(2) Определеният от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Ръководител на проекта има правомощията 
да представлява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по всички оперативни въпроси относно изпълнението 
на договора или произтичащи от него и предава на Управителя на проекта всички 
уведомления, инструкции и други съобщения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички 
уведомления, инструкции, информация и други съобщения, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или Управителя на проекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се предават на Ръководителя на проекта, 
освен ако изрично не е уговорено друго между страните. Ръководителят на проекта носи 
отговорност за ръководенето на дейностите на експертите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на 
персонала на подизпълнителите (ако са предвидени такива). 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да променя лицето - Ръководител на проекта, 
като за целта следва да уведоми в писмена форма ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в седемдневен срок, 
считано от извършването на промяната. Новото лице може да упражнява правомощията 
на Ръководител на проекта след представяне на писменото си пълномощно на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 11а3. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предвиди в офертата си, че ще ползва 
подизпълнител, е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинал от сключения 
договор за подизпълнение в срок до 3 дни от неговото подписване, респективно 
сключване на допълнително споразумение или на договор, с който заменя посочен в 
офертата подизпълнител. С договора се представят и доказателства за спазване на 
изискванията на чл. 45а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. 

(2) Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
от отговорността му за изпълнение на настоящия договор. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора, за която 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя, и като съответните документи по чл. 8, ал. 2 се 
подписват и от подизпълнителя, изпълнил или участвал в изпълнението на конкретния 
етап/дейност, освен ако представи доказателства, че договорът за подизпълнение е 
прекратен, или работата, или част от нея не е извършена от подизпълнителя. 
 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

3 Този член ще отпадне от договора, ако участникът не посочи в офертата си, че ще ползва 
подизпълнител/и. 

                                                 



Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури пълно, качествено и в срок 
изпълнение на предмета на договора, да изпълнява инструкциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
както и да пази добросъвестно неговите интереси през целия период на действие на този 
договор.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да изпълни целия обхват на предмета на договора в съответствие с техническите 

спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предложеното в офертата, техническото си 
предложение и съгласно постигнатите договорености при проведените преговори, 
отразени в протокол/и; 

2. да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението 
на договора или негови елементи, както и да не използва информация, станала му 
известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор, без 
предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

3. да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на етап, дейност 
или задачи, като към уведомлението представи и предаде всички необходими отчетни 
документи, софтуерни програми и техническа документация, съдържаща гаранция на 
производителя, всички необходими ръководства /когато има такива/ и др. документи;  

4. да осигурява възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осъществяването на текущ 
контрол и предоставя при поискване информация за хода на изпълнението; 

5. при отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме изпълнението на даден етап/дейност 
и доколкото подобни откази или нови искания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не влизат в 
противоречие или не водят до промени или отклонения от вече приетите разработки, да 
изпълни в срок указанията и забележките, като отстрани констатираните недостатъци и 
представи преработка/доработка/изцяло ново изпълнение или подменен продукт, или 
извърши друго, изискуемо за точното изпълнение на предмета на договора, необходими 
за приемане на съответния етап;  

6. да осигури за своя сметка и риск всичко необходимо за изпълнението, 
включително отговаря за съхранение и охрана на изработените продукти и дължими 
доставки, освен в случаите, когато изрично са предадени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в обект, в 
който е осигурена охрана от негова страна;  

7. в процеса на изпълнение на договора да не пречи или възпрепятства дейността 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен когато това се налага поради естеството на дейностите, като 
се стреми това да бъде минимално и да приключи възможно най-бързо; 

9. да извършва за своя сметка всички допълнително възникнали необходими 
работи, вследствие допуснати от него пропуски или грешки. Отстраняването на 
пропуските/грешките е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се извърша в определен от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подходящ срок, който не може да води до промяна на срока по чл. 5, 
ал. 3; 

10. при направена до изтичане на гаранционния срок рекламация от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за наличие на недостатъци - да отстрани недостатъка или да замени 
съответното оборудване с годно такова в договорения срок изцяло за своя сметка; 

11. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочения/ите в офертата му 
подизпълнител/и в срок от ......... дни от датата на сключване на настоящия договор и да 
предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването 
на договора с подизпълнител/я (ако е/са предвиден/и подизпълнител/и). 

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля изцяло или каквато и да е 
част от своите права или задължения по този договор на трето лице, вкл. подизпълнител, 
освен когато в офертата е посочил подизпълнител – само на този подизпълнител и за 
определената в офертата част от дейността.  



(2) Когато има посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава и отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техните договорни отношения да бъдат 
изцяло съобразени с този договор. В този случай в отношенията си с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията/бездействията на свой подизпълнител като за 
свои. 

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разгласява или предоставя на трето лице 
каквато и да е информация, документи, схеми, чертежи, снимки, компютърни 
изображения или софтуерни разработки, свързани с работата му в изпълнение на този 
договор, както по време на неговото действие, така и в продължение на пет години след 
срока му на действие, освен когато това е в съответствие с надлежно притежавани от 
него права на интелектуална или индустриална собственост или е получил от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предварително писмено съгласие. 

Чл. 15. (1) Техническите характеристики на доставените терминали трябва да 
отговарят на спецификациите в техническото задание и на техническите стандарти на 
съответния производител. 

(2) В случай, че част от подлежащото на доставка оборудване съобразно 
техническото предложение бъде спряно от производство или техническите му 
характеристики бъдат променени в отклонение от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да предложи доставка на оборудване, което 
има същите или по-добри технически характеристики от предвидените в 
спецификациите, без това да води до увеличение в цената по чл. 2. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приеме или да отхвърли предложението по 
ал. 2, за което уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) дни от получаване на 
уведомлението. 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. да получи договореното възнаграждение за изпълнение на предмета на 

договора при условията и по начина, определен в раздел ІV и при точно и в срок 
изпълнение на работата;  

2. на своевременно съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато такова е 
необходимо за изпълнението на съответния етап/дейност, включително да получава 
одобрения, съгласувания, допълнителна информация, инструкции, разрешения и др.п., 
необходими за изпълнението на договора. 
 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. при получаване на уведомление за изпълнение на етап или дейност при липсата 

на явни недостатъци да приема в съответния срок изпълнението с подписване на приемо-
предавателен протокол;  

2. да заплаща цената при договорените условия и начин; 
3. при необходимост да оказва своевременно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да 

дава инструкции, указания, одобрения и съгласувания и да не отказва такива без 
основателна причина, да определя свои експерти за участие в работни срещи за 
обсъждане на възникнали при изпълнението въпроси и по друг подходящ начин; 

4. да предоставя своевременно достъп на определени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ негови 
експерти до съответни обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след получаване на искане за това с 
поименно посочване на лицата, съобразно изискванията за сигурност и правилата за 
режим и достъп до обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

5. да спазва конфиденциалност по отношение на информация и данни на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, станали му известни във връзка с изпълнението на договора, 



определени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като негова търговска тайна или други защитени от 
закона права, изрично упоменати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такива в представената от 
него оферта; 

6. да информира своевременно, точно и по договорения ред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
свои решения, необходими промени и други въпроси с организационен характер.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. да получи качествено и пълно изпълнение на предмета на договора, 

съответстващо на изискванията и на техническите спецификации в документацията за 
участие и съобразно офертата, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
постигнатите договорености при проведеното договаряне; 

2. да прави проверки и осъществява текущ контрол, включително във всеки 
момент има право на достъп до обекта (обектите), в които се предоставят услугите/ 
извършват доставките, без това да води до съществено затруднение на работата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като задължително негов/и представител/и участват в и при 
провеждане на тестовите процедури, когато такива се провеждат; 

3. да прави рекламации при установяване на некачествена работа или отклонение 
от техническата спецификация и техническото предложение, да прави искане за 
отстраняване на недостатъци, преработване или доработване при установяване на 
нередовности, непълно или некачествено изпълнение; отстраняването на нередностите 
да се извърши в определените срокове и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, 
определен в настоящия договор; 

5. да получи всички права на интелектуална собственост, необходими за 
пълноценно и законосъобразно ползване на предмета на договора; 

6. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители (ако са предвидени такива). 

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приема изпълнение, неотговарящо 
на изискванията и спецификациите, включително непълно и неточно изпълнение, както 
и може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за наличие на недостатъци по 
реда на раздел ІХ. 

(2) Разходите, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на явни и скрити 

недостатъци са за негова сметка и не водят до увеличение на цената по договора. 

 

 

VІІ. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ЛИЦЕНЗИОННИ 
СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СОФТУЕР 

 
Чл. 19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава 

неограничено във времето право на ползване върху всички обекти на индустриална и/или 
интелектуална собственост, които са необходими за ползването на предмета на договора 
и правата върху които се притежават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 
да ползва неограничено във времето и в същия обем и всички обекти на индустриална 
и/или интелектуална собственост, които са необходими за функционирането на ЦКС в 
съответствие с Техническото задание и които ще бъдат създадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 



и/или от неговите служители и подизпълнители (ако се предвиждат такива) при или по 
повод изпълнението на настоящия Договор. За избягване на съмнение, разпоредбите на 
настоящия член се отнасят до, но не само, Приложния софтуер, Сорс кода на Приложния 
софтуер, всички разработки, чертежи, анализи, проекти, инструкции за употреба, 
обяснителни записки, материали за обучение на служители и други. 

(2) Правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ал. 1: 
1. Са обикновени (неексклузивни); 
2. Напълно изплатени и неотменяеми;  
3. Валидни за цялата територия на Република България;  
4. разрешават съответния софтуер да бъде използван или копиран за употреба с 

всякакъв хардуер по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  
5. разрешават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и му дават право съответния софтуер да бъде 

използван, разкриван, копиран, архивиран, модифициран, преработван и променян от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или от негови служители и/или консултанти по всякакъв начин и във 
всякакъв обем, какъвто ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ счете за необходимо за целите на своята 
дейност, без да е необходимо съгласието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

6. разрешават съответният софтуер да бъде приспособен към нуждите, 
адаптиран или комбиниран с друг компютърен софтуер за употреба от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

7. разрешават достъп до съответния софтуер на доставчиците на поддържащи 
услуги, до степен, която е разумно необходима за изпълнение на техните договори за 
поддържащи услуги.  

(3) Възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за учредяването на правата по 

настоящия член е включено във възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този 

Договор. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши, респективно да осигури 

извършването на всички необходими действия, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 

сметне за необходими или полезни за защитата на своите права и законни интереси 

спрямо обектите по ал. 1-3. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че: 
а) не е прехвърлял или учредявал в полза на трети лица каквито и да било 

изключителни права върху обектите на индустриална и/или интелектуална собственост 
по настоящия чл. 19; 

б) има пълното и неограничено право да се разпорежда с тези права както намери 
за добре; 

в) използването на тези обекти от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ няма да нарушава каквито и 
да било права на трети лица;  

г) доставените терминални устройства, съвместими за работа с ЦКС и 
надградените модули на ЦКС не следва да нарушават по никакъв начин права на 
интелектуална собственост, в т.ч. и отнасящи се до авторски права върху компютърни 
програми и бази от данни, изключителни права за изобретения или полезни модели, 
включително права върху регистрирани марки, промишлен дизайн и топологии на 
интегралните схеми, съответно никое трето лице няма и няма да има каквито и да било 



претенции спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с тези обекти на индустриална и/или 
интелектуална собственост и тяхното използване, или във връзка с правата върху тези 
обекти. 

Чл. 20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя и осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
необходимите права и лицензи за достъп и употреба на всеки един от необходимите за и 
използваните при и по повод надградените модули на ЦКС софтуери, авторските права 
върху които се притежават от трети лица, включително, но не само, Системния софтуер, 
софтуера за управление на бази данни, както и всички изобретения, полезни модели, 
промишлени дизайни, търговски марки, включени в или свързани с такъв софтуер. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира и осигурява, че лицензите по ал. 1: 
1. са обикновени (неексклузивни); 
2. напълно изплатени и неотменяеми;  
3. валидни за цялата територия на Република България;  
4. разрешават съответният софтуер да бъде използван или копиран за употреба 

на или с хардуера, за който е бил придобит, плюс оборотен (резервен) хардуер със същия 
или подобен капацитет;  

5. разрешават съответният софтуер да бъде приспособен към нуждите, 
адаптиран или комбиниран с друг компютърен софтуер за употреба от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

6. разрешават достъп до съответния софтуер на доставчиците на поддържащи 
услуги и техните подизпълнители, до степен, която е разумно необходима за изпълнение 
на техните договори за поддържащи услуги. 
 (3) Изискванията по ал. 2, точки от 4 до 6 вкл. се прилагат, доколкото тези 

изисквания не противоречат с лицензионната политика на производителя на 

предоставения софтуер или притежателя на правата върху него. 

(4) Разходите за осигуряването на правата и лицензите по ал. 1 и 2 са включени 

във възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор. 

(5) По смисъла на този Договор „Системен софтуер” означава софтуер, който 

обезпечава оперативните и управленски инструкции за хардуера на информационните 

центрове и терминалите, и други компоненти. Такъв системен софтуер включва, но не 

се ограничава до, вграден в хардуера микро-код, оперативни системи, комуникации, 

управление на системата и мрежата. 

..............................(друго, съобразно техническото предложение на изпълнителя, 

ако не е предвидено в този проект).  

(6) Никоя от страните не може да използва търговските марки, марките за услуги, 
логото и/или други знаци, притежавани от насрещната страна, пред трети лица, без 
нейното предварително писмено съгласие. 

 



 
VІІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПЪЛНО И ЧАСТИЧНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ  

ИЛИ ПРИ ЛОШО ИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 
 

Чл. 21. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло свое задължение в 
определения срок или изпълни некачествено, или в отклонение от дължимото 
изпълнение (неточно изпълнение), или изпълни със закъснение се задължава да изплати 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка или неустойки при условията и в размер, определени в 
този договор. 

(2) При неспазване на срок за извършване на доработките на ЦКС и въвеждането 

й в експлоатация, за всеки ден забавяне след определения срок по чл. 6, ал. 2 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

1. в размер на 300 (триста) лева на ден – при закъснение до 15 календарни дни 

след крайния срок; 

2. в размер на 600 (шестстотин) лева на ден – при закъснение, продължило след 

изтичане на срока по т. 1, но не повече от 50 % от стойността на ЦКС. 

(3) При неспазване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на срока на етап по чл. 6, ал. 2 за 

изработване и доставка на новите терминални устройства, за първите 10 (десет) дни 

закъснение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 300 (триста) лева за всеки 

ден закъснение, а след 10-я ден – в двоен размер за всеки ден закъснение, но не повече 

от 50 % от стойността на терминалните устройства.  

(4) При неспазване на срока на гаранционно поддържане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка в двоен размер на дължимата цена, определена пропорционално на 

периода на неизпълнението спрямо целия период на дължимо изпълнение. В този 

случай, освен неустойката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

и обезщетение, представляващо равностойността на съответната услуга/доставка, които 

последният е извършил за своя сметка. 



(5) При неспазване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на срок по чл. 6 с повече от 30 (тридесет) 
дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право освен на неустойка и едностранно да развали 
договора.  

Чл. 22. (1) За други случаи на неизпълнение на задължение или гаранция по 
настоящия договор неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 500 
(петстотин) лева на ден върху стойността на неизпълненото в срок задължение, но не 
повече от 50 (петдесет) на сто от тази стойност. 

(2) В случаите, когато има некачествено (лошо) или частично изпълнение, 
дължимата неустойка е в размер на 40 на сто от стойността на некачествено изпълнената, 
съответно на неизпълнената част, съобразно стойностите по чл. 2, ал. 1. 

Чл. 23. (1) Неизправната страна е длъжна да изплати всяка неустойка в срок до 10 
(десет) работни дни от получаване на писмено уведомление от изправната страна за 
нейното налагане по посочена в уведомлението банкова сметка на изправната страна. 

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да изплати неустойка или друга 
санкция, наложена съгласно настоящия договор по реда на ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да усвои дължимата му се сума от гаранцията за изпълнение и/или да я прихване 
от плащане на сума, представляваща част от цената по договора. 

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговите 
служители за всякакви и всички загуби, отговорности и разходи (включително загуби, 
отговорности и разходи, понесени при защитаване на иск, претендиращ за отговорност, 
обезщетяващ права на интелектуална собственост), които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или 
неговите служители понесат в резултат на нарушаване или предполагаемо нарушаване на 
някое право на интелектуална собственост поради: 

1.  инсталирането на доработките на ЦКС от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или използването на 
ЦКС, включително материалите, в страната, в която се намира обекта; 

2. копиране на приложния софтуер и документите, осигурени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

ІХ. КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. 
ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

 
Чл. 25. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора с 

необходимото качество, при спазване на приложимите към него изисквания на 
нормативната уредба, административните органи и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че ще завърши изпълнението всеки един от 
етапите и съответните дейности, необходими за изпълнение предмета на договора в 
рамките на установените периоди, като в противен случай дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
неустойките, уговорени в раздел VIII. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че всички доставени информационни 
технологии, материали и други стоки, и всички услуги и доставки по предмета на 
договора са без такива дефекти в структурно и техническо отношение, използвани 
материали и изработка и работа, които да се отклоняват от или да не отговорят на 
техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или ограничат в значителна степен 
изпълнението, надеждността или възможностите за развитие на ЦКС – собственост на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че всички материали и други стоки, доставени 
съгласно договора са нови, неизползвани и включват всички последни подобрения в 
дизайна, които значително се отразяват на способността на ЦКС да изпълни технически 
изисквания, поставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 



(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че след приемане на цялото изпълнение 
извършените доработки, доставки и други услуги представляват и водят до цялостно 
завършено, интегрирано решение на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 
техническите му спецификации и задание, на Офертата, Техническото предложение и 
допълнителните предложения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и 
че отговаря на всички други аспекти от договора.  

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че предоставените услуги и доставки по този 
договор и използването на ЦКС след нейната доработка в съответствие с договора, всяко 
от тях поотделно и взети заедно не нарушават и няма да нарушават правата на 
интелектуална собственост, притежавани от трети лица и че той има всички необходими 
права или за своя собствена сметка е осигурил в писмена форма всички прехвърляния на 
права и други съгласия, необходими за осъществяване на преотстъпванията, лицензите 
и други прехвърляния на права на интелектуална собственост и гаранции, определени в 
договора, така че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да притежава или упражнява правата на 
интелектуална собственост, както е предвидено в договора.  

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, без каквото и да е ограничение, осигурява всички 
необходими писмени споразумения, съгласия и прехвърляне на права от своите 
служители и други физически или юридически лица, чиито услуги са използвани за 
изпълнението на договора. 

Чл. 26. (1) Доставените нови терминални устройства имат гаранционен срок 
............/.........../ месеца от датата на приемане с двустранен протокол на доставянето им 
[ще се посочи срокът, предложен от участника, но не по-малко от 24 месеца].  

(2) Извършените доработки на надградените модули на ЦКС имат гаранционен 
срок ............/.........../ месеца от датата на приемане с двустранен протокол на последната 
доработка [ще се посочи срокът, предложен от участника, но не по-малко от 48 месеца]  

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави рекламации за недостатъци, повреди и 
проблеми при изпълнението на етапи 1-6 и през целия период на гаранционна поддръжка 
по ал. 1 и 2, които не се дължат на служители или други причини, произтичащи от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Рекламациите се предявяват пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако бъде открит 
дефект по отношение на дизайна, техниката, материалите и изработката на продукт, 
разработен или доставен в изпълнение на този договор, или в услугите, осигурени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или определени от него лица (подизпълнители, служители и др.п.). 

Чл. 27. (1) В случай на рекламация по чл. 26, ал. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
започне работа в максимално кратък технологичен срок и да отстрани съответния 
недостатък/проблем в срок, определен съгласно ал. 2 и изцяло за своя сметка, като замени 
повредената част/устройство, ремонтира или по друг начин отстрани дефекта, както и 
всяка щета по ЦКС, причинена от този дефект. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разумна възможност да инспектира всеки такъв дефект и необходимия 
достъп до ЦКС и обекта, позволявайки му да изпълни своите задължения. 

(2) Конкретният срок за отстраняване на проблема, посочен в рекламацията, се 

определя в двустранен протокол, а при неподписването му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – 

едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като не може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) дни. 

При неотстраняване на проблема в определения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка за неизпълнение. 



(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да започне работа за поправяне на дефекта 
или на повреда в ЦКС, причинена от дефекта, в срок до 10 (десет) дни от установяването 
му от двете страни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, след уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
да извърши сам необходимата работа или да сключи договор с трето лице за същото, 
като понесените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разумни разходи за това са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително може да ги удържи от парите, дължими на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от предоставената от него гаранция за изпълнение, без това да 
изключва начисляването на неустойка. 

(4) Когато вследствие на дефект и в периода на неговото отстраняване ЦКС не може 
да бъде използвана, гаранционният срок и срокът за гаранционно обслужване по чл. 26 
се удължават с период, равен на периода, през който използването на ЦКС не е било 
възможно поради това обстоятелство.  

(5) Артикули, заменили дефектни части от терминалните устройства и/или 
софтуерни модули, заменили такива, даващи грешки и/или преработки на софтуерни 
модули или доработки, по време на срока за гаранционно обслужване се покриват от 
гаранцията по чл. 26.  

Чл. 28. Ако до изтичане на гаранционния срок бъде установено, че изпълнението 
или част от него не отговаря на техническите спецификации, Техническото предложение 
или не е в съответствие с други изисквания на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за своя 
сметка прави промените, модификациите и/или допълненията, необходими за 
привеждане в съответствие с посочените документи и стандартите за функционалност и 
добро изпълнение. При завършване на необходимите промени, модификации и/или 
допълнения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който да повтори 
необходимите тестове или други проверки до окончателно приемане. 

 
Х. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА  

 
Чл. 29. (1) С изключение на софтуерите и документацията, собствеността на 

информационните технологии, хардуера и другото оборудване се прехвърля на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на приемо-приемателен протокол за тяхното доставяне 
на мястото, посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Собствеността и условията на употреба на софтуер и документацията по 
договора, включваща чертежи, анализи, проекти, обяснителни записки и други 
резултати, които са част от изпълнението или следствие от работата по договора и др. 
необходимо, са подчинени на уговореното в чл. 19 и 20. 

Чл. 30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема отговорността за грижата и стопанисването на 
доставените при изпълнение на този договор доставки и извършени доработки от 
момента на тяхното надлежно предаване. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отстранява за своя 
собствена сметка всяка загуба или щета, която може да се случи на ЦКС или части от нея 
поради каквато и да било причина, от датата на доставянето до датата на приемането на 
изпълнението, с изключение на такава щета или загуба, произтичаща от действия или 
пропуски на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите служители или подизпълнители. 

Чл. 31. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и негови служители и/или подизпълнител/и /ако има 
такива/ отговарят за спазване на съответните изисквания на данъчните, митническите, 
трудово-правните, осигурителните и др. изисквания на действащото законодателство за 
своя сметка. При условията на ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не прехвърля върху и обезщетява 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговите служители и специалисти по отношение на всяка и всички 
загуби, отговорности и разходи (включително загуби, отговорности и разходи, понесени 
при защита на иск, претендиращ такава отговорност), които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или 



неговите служители, или специалисти могат да понесат в резултат на смърт или 
злополука с някое лице, или загуба, или щета на собственост (различни от Системата, 
независимо дали е приета или не), възникнали във връзка с доставката, инсталирането, 
провеждането на тествания, внедряването на Системата, както и поради небрежност на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители, или техните служители, специалисти 
или представители, освен при злополука, смърт или щета на имуществото, причинени 
поради небрежност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неговите изпълнители, служители, 
специалисти или представители. 

(2) Ако срещу ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бъдат заведени съдебни процедури или предявени 
искове, които могат да го подведат под отговорност съгласно ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
веднага уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за тези съдебни процедури или искове, а 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може, за своя сметка, при изрично овластяване от името на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да води такива съдебни процедури или да предяви иск, както и да 
провежда преговори за уреждане на такива съдебни процедури или иск. По искане на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ оказва всяка възможна помощ при воденето на 
такива съдебни процедури или иск, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ му възстановява всички 
разумни разходи, понесени във връзка с това. 

 
ХI. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 32. (1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от 
настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 
.............. (словом ...................................) лева, представляващи 5 % от неговата обща 
стойност без ДДС, представена под формата на ………..[банкова гаранция или паричен 
депозит – по избор на изпълнителя]. 

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранцията под формата 
на парична сума, тя следва да бъде преведена в пълния определен размер по банковата 
сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в банка ………………… IBAN ……………………….. 
Сумата по гаранцията трябва да бъде налична при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-късно при 
сключване на договора. 

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранцията да бъде под формата на 
банкова гаранция, условие за подписване на този договор е да предаде на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинала на банковата гаранция за сумата по ал. 1, издадена съгласно 
образеца от поканата за участие в обществената поръчка. Банковата гаранция трябва да 
бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задължениe по този 
договор и със срок на валидност не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни след датата 
на изтичане срока по чл. 2, ал. 1. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от сумата по гаранцията за 
изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло или частично свое задължение 
по договора, прекъсне изпълнението без основание за спиране или забави изпълнението 
с повече от ............ дни след изтичане на съответния срок, или при наличие на друго 
неизпълнение, за което се налага парична санкция по този договор. 

(5)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои цялата или съответна част от сумата 
по гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени 
вреди. 

Чл. 33. (1) При липса на възражения по изпълнението на договора относно етапи 
1-6, определени съгласно чл. 6, ал. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да 
освободи/възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 70 % (седемдесет на сто) от сумата на 
гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на 



приемане на изпълнението на последния от посочените етапи, ако цялата или част от 
сумата на гаранцията не е била усвоена на основание, предвидено в този договор. Ако 
част от сумата е била усвоена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той освобождава/ възстановява 
съответна част от останалата сума  така, че да остане не по-малко от 30 % (тридесет на 
сто) от първоначалната сума. Ако останалата частично неусвоена сума е по-малка или 
равна на 30 % (тридесет на сто) от първоначалната сума, не се освобождава/възстановява 
нищо. Възстановяването се извършва по сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или чрез 
частично освобождаване на сумата по банковата гаранция [в зависимост от избраната 
от изпълнителя форма на гаранцията]. 

(2) Задържаната част от гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на 
задължението за гаранционна поддръжка и се освобождава/възстановява в срок до 30 
(тридесет) календарни дни след изтичане на срока по чл. 2, ал. 1, ако цялата или част от 
тази сума не е била усвоена на основание, предвидено в този договор. Ако част от сумата 
е била усвоена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освобождава/ възстановява се остатъкът.  

(3) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 
процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно 
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване 
пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към 
усвояване на гаранцията за изпълнение. 

Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията за 
периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Чл. 35. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от сумите на 
гаранцията за изпълнение независимо от формата, под която е представена, при неточно 
изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на което и да е от задълженията му по 
договора, като усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението. 
   (2) При разваляне или предсрочно едностранно прекратяване на договора от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по причини, дължащи се на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, сумата от гаранцията се 
усвоява изцяло от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 (3) В случай, че неизпълнението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава 
размера на сумата от гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за 
размера, надвишаващ размера на гаранциите. 
 

ХІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
Чл. 36. (1) Договорът се прекратява с неговото изпълнение.  
(2) Договорът може да бъде предсрочно прекратен: 
1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;  
2. при виновно неизпълнение на една от страните по договора – с 10-дневно 

писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 
3. по реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки; 
4. по право съгласно чл. 43, ал. 8 от Закона за обществените поръчки; 
5. в случаите по ал. 3 и 4. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати предсрочно договора без 

предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
1. забави изпълнението на свое задължение по договора с повече от 30 /тридесет/ 

работни дни; 
2. не отстрани в срок от 15 дни /петнадесет/, констатирани недостатъци в 

изпълнението; 
3. не изпълни точно свое задължение по договора; 



4. използва подизпълнител, без да е посочил това в офертата си, или използва 
подизпълнител, който е различен от посочения в офертата му; 

5. е в открито производство по несъстоятелност или ликвидация, или бъде обявен 
в несъстоятелност; 

6. при наличие на обстоятелства, недопустими съгласно чл. 47, ал. 1 и 5  и 
определени съгласно чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати предсрочно договора: 
1. при условията на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки – с писмено 

уведомление веднага след настъпването на обстоятелствата; 
2. когато е налице пълна и трайна невиновна невъзможност за изпълнение, вкл. 

при непреодолима сила, чиято продължителност се отразява съществено на 
изпълнението - с 10-дневно предизвестие, отправено писмено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без 
дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. 
Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните 
за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
дейности/етапи по изпълнението на договора, в съответствие с цените по чл. 2, ал. 1. 

(5) При предсрочно прекратяване на договора по причини, за които 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря, страните установяват с двустранно подписан 
споразумителен протокол извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа, която се приема от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и постигат съгласие за размера на дължимата цена, която трябва да е 
пропорционална на изпълнението и съобразно цените на дейностите съгласно чл. 2, ал. 
1, както и за срока и начина на нейното заплащане. В случай на отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
да подпише споразумителния протокол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя едностранен 
констативен протокол по смисъла на предходното изречение, който ще се счита за акт за 
прекратяване на договора, и уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ХІІI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. СПОРОВЕ 
 
Чл. 37. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени 

вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 
(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била 

в забава към момента на настъпване на непреодолимата сила, тя не може да се позовава 
на същата за това неизпълнение. 

(3) „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 
договора. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или 
чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители, служители или 
подизпълнители. 

(4) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и 
загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на 
непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 
вреди.  

(5) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и 
свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

Чл. 38. (1) Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия 
между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се 
оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора. 



(2) В случай на непостигане на съгласие по ал. 1 всички спорове, породени от този 
договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се 
до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат 
разрешавани от компетентния съд в Република България. 

ХІV. СЪОБЩЕНИЯ 
 

Чл. 39. (1)Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този 
договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от 
упълномощените представители на съответната страна. 

(2) За дата на съобщението се смята: 
  1. датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от 
страна на надлежно упълномощено лице; 
  2.  датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по 
пощата; 
  3. датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс. 

(3) За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с 
настоящия договор се смятат: 
 
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:   ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

ЦД на БСТ      
ул. „Хайдушко изворче” № 28   
гр. София, п.к. 1618,    
Банкова сметка, банка -   
IBAN:……………….., BIC:………………  

(4) При промяна на данните по ал. 3 съответната страна е длъжна да уведоми 
другата в 3-дневен срок от промяната. Когато някоя от страните е променила адреса си, 
без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно 
връчени и когато са изпратени на стария адрес. 

 

ХV. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 

Чл. 40. (1) Всяка от страните се задължава да запази поверителността на всяка 
информация, която се отнася до настоящия договор и/или до другата страна, получена 
във връзка с подготовката или изпълнението му, като: всякаква финансова, търговска, 
техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, 
документи или други материали, свързани с бизнеса на другата страна, управлението и 
работата на другата страна от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, 
включително, но не неограничено до финансови и оперативни резултати, пазари, 
настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, 
ангажименти или непредвидени обстоятелства, правни въпроси или стратегии, продукти, 
процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, 
уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, 
компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, 
независимо дали в писмен или устен вид или съдържаща се на компютърен диск или 
средство (наричани „Конфиденциална информация”). Страните ще положат максимални 
усилия да предотвратят разкриването и неупълномощеното разпространение или 
употреба на тази Конфиденциална информация, които усилия няма да са по-малко от 



тези, полагани от всяка от страните за защита на своята собствена конфиденциална 
информация. 

(2) С изключение на случаите, в които разкриването на такава информация се 
изисква за целите на изпълнението на настоящия договор, Конфиденциалната 
информация може да бъде разкривана само след предварителното одобрение от другата 
страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

Чл. 41. (1) Настоящият договор може да бъде допълван и/или изменян само с 
допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни 
или техни упълномощени представители, по изключение и в съответствие със Закона за 
обществените поръчки. 

(2) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 от Закона 
за обществените поръчки. 

Чл. 42. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото 
българско законодателство. 
 

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра на 
български език – два за Възложителя и един за Изпълнителя. 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 



Приложение № 3 
Образец на Банкова гарация 

 
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 

за изпълнение на договор за обществена поръчка 
 
ПОЛЗВАТЕЛ: 
Възложител: Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” 
Булстат: 202766380 
Адрес: гр. София, ул. “Хайдушко изворче” № 28 
Телефон: 02 8181888 
Факс: 02 8181801 
Представляващ: Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор 
 
НАРЕДИТЕЛ: 
Участник: ............................................................................. 
Адрес: .......................................................  
Телефони: .................................................  
Факсове: ....................................................  
Изпълнителен Директор/Управител : ........  
 
ГАРАНТ: 
БАНКА: .....................................................  
Адрес: .......................................................  
Телефони: .................................................  
Факсове: ....................................................  
ЕИК от търговския регистър при АВ ................................. 
Представлявана от : 
Изпълнителен Директор: ............................  
Изпълнителен Директор: .............................  
 
ДАННИ ЗА ДОГОВОРА: 
Предмет на договора: .........................................  
Договор № .... / ............. (попълва се след сключване) 
Краен срок за изпълнение на договора: ...............  
Сключва се въз основа на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Надграждане на приложен софтуер на съществуваща Централна 
компютърна система и допълнителна доставка на терминални устройства“ 
Вид процедура: процедура на договаряне без обявление по ЗОП 
Решение за откриване на процедурата: №……………………… 
Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ за 
сключване на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, 
цитирана по-горе. 
Заявяваме, че сме запознати подробно с условията на процедурата, проектодоговора от 
Документацията за участие в процедурата и договора, сключен между ПОЛЗВАТЕЛЯ и 
НАРЕДИТЕЛЯ. 
С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо  място 
интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ. 
Във връзка с това, ние в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без 
протест се задължаваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на 



банковата гаранция за изпълнение на договора, която е в размер на пет процента от 
стойността на договора или …. (Словом: …) лева, при спазване условията на договора, 
на база представена от ПОЛЗВАТЕЛЯ писмена декларация-оригинал за наличие на 
неизпълнение на задълженията по договора от страна на НАРЕДИТЕЛЯ, които по 
условията на договора водят до начисляване на неустойки на ПОЛЗВАТЕЛЯ. 
Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена от него 
банкова сметка.  
Настоящата банкова гаранция за изпълнение на договора има срок на валидност 30 
(тридесет) календарни дни след датата на изтичане на срока за изпълнение на договора 
или след приключване на всички договорни задължения между страните, ако има такива, 
съгласно текста на договора. 
Срокът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удължен в случай, че действието 
на договора между НАРЕДИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено 
писмено споразумение, с което се удължава срокът на действие на договора или срокът за 
изпълнението му. 
Действието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на 
НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността й. 
Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, 
ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е 
необходимо във връзка с информираността ни за хода на изпълнение на сключения 
договор и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно 
неправомерно освобождаване на настоящата гаранция. 
При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено 
искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра 
на настоящата банкова гаранция, който НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ 
при сключване на договора. 
За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, 
действащи в Република България и приложими към съответната ситуация. 
 
дата:  
град: .........  
БАНКА: .....................  
ИЗП. ДИРЕКТОРИ: 
ИМЕ:.........................  
ИМЕ: ................... 
ПОДПИСИ: .............  
 ..................................  
ПЕЧАТ:..................... 
ПЕЧАТ:..................... 
 
 
* Банковата гаранция трябва да съдържа клауза за освобождаване на сумата по нея на 
части, при получаване на нарочно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие с 
условията, посочени в проекта на договор – със сума в размера на 5% от цената 
заплатена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съответен изминал 12 месечен период и след 
приспадане на сумата на гаранцията, която е била усвоена на основание, предвидено в 
договора. Писмото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подлежи на издаване в срок до 30 календарни 
дни след датата на изтичане на съответен 12-месечен период и след представяне от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на доклад по чл. 4, ал. 2 от договора. 
 



 
 
Образците на банкови гаранции, приложени към настоящата документация, целят да 
подпомогнат участниците в процедурата и нямат задължителен характер. 
Задължителни са само условията в тях, които са поставени съгласно закона и 
съгласно условията, обявени от възложителя в настоящата документация. 
 



Приложение 4 
Образец на документ по чл. 56, ал. 1, т. 14 ЗОП 

 
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩА СЕ В 
ОФЕРТА на ………………/сочи се участника/,  
подадена за участие в процедура с предмет: „Надграждане на приложен софтуер на 
съществуваща Централна компютърна система и допълнителна доставка на 
терминални устройства“ 

 
Документ/информация (сочи се видът и дали се представя 
оригинал/копие)  

Прилага 
ли се 
документъ
т 
(да/не) 

Страници 
(№ стр.  
от-до) 

Плик № 1 Документи за подбор 
Представяне на участника    
Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата, 
подписан от участника  

  

Договор за обединение (за участник-обединение) – копие/оригинал   
Документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 
представляващия (за участник-обединение) 

  

Пълномощно за представляващия участник   
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП   
Документ по чл. 56, ал. 1, т. 8 ЗОП    
Други документи/информация   
 
Плик № 2 Предложение за изпълнение на поръчката 
Техническо предложение    
Декларация по чл. 33, ал. 4 ЗОП - ако е приложимо   
 
Плик № 3 Предлагана цена 
Ценово предложение    
 
Съдържанието на Списъка се попълва съобразно вида документи и информация 
изискуеми от Възложителя, в съответствие със ЗОП и представени от Участник, 
като се СЪОБРАЗАВЯ КОНКРЕТНО както формата на участника /в случаите на 
обединения, които не са юридически лица се вземат предвид чл. 56, ал. 3, чл. 60, ал. 
3 ЗОП/, така с обстоятелството дали е декларирано участие на подизпълнител 
/съобразно чл. 47, ал. 8, чл. 49 ЗОП/ и/или използване ресурсите на трети лица /чл. 
51а/ и други – напр. чл. 53а, чл. 53б ЗОП. 
 
Дата:…………………… 

………………………………………….. 
(Подпис и печат на 
представляващия участника) 
 
……………………………………… 
(Име, Фамилия, Длъжност) 



Приложение 5 
Образец на документ по чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП 

 
 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК 
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Надграждане на приложен софтуер на съществуваща Централна компютърна система 
и допълнителна доставка на терминални устройства“ 

ДО:  
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛЗИАТОР“ - Възложител 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
С настоящото, представям оферта за участие в обявената от ДП „Български спортен 
тотализатор“ процедура на договаряне без обявление, с предмет: „Надграждане на 
приложен софтуер на съществуваща Централна компютърна система и допълнителна 
доставка на терминални устройства“. 
Декларирам, че съм запознат с условията за участие в обявената процедура и 
изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП).  
Заявявам, че ако представляваният от мен участник бъде определен за изпълнител, 
разполага с необходимия технически, финансов и експертен ресурс и опит за качествено 
и в срок изпълнение на целия обем на настоящата поръчка съобразно условията и 
изискванията на Възложителя.  
Срокът на валидност на представената оферта е:………. календарни дни /сочи се срок не 
по-кратък от 90 календарни дни/, считано от датата, определена за краен срок, за 
предаване на офертите за участие. 
Декларирам, че при изпълнение на поръчката ще използвам/няма да използвам (вярното 
се подчертава) подизпълнител/и. В случай, че по предходното изречение е декларирано 
използването на подизпълнители – участникът представя изискуемите се относно тях 
идентификационни данни, видове работи, декларация за липса на обстоятелствата по 
чл. 47, ал. 1 и ал. 5 ЗОП (съгласно Приложение № 6). 
 

I. Идентификационни данни на участник/лице, включено в, обединение - 
участник, което не е юридическо лице 

 
Име/фирма на участника Посочете наименованието на участника 
ЕИК/Булстат/др. 
идентификация 

 

Седалище и адрес по 
регистрация на ЮЛ или 
постоянен адрес на ФЛ 

 
 
Посочете улица, град, пощенски код, държава 

Точен адрес за 
кореспонденция 

 
 
Посочете улица, град, пощенски код, държава 

Законен представител на 
участника 

 
Посочете име, фамилия и длъжност 

Лице за контакти за 
процедурата 

 
Посочете име, фамилия и длъжност/пълномощно 

Телефонен номер  
Посочете код на населеното място и телефонен номер 



Факс номер  
Посочете код на населеното място и номер на факс 

Електронен адрес Посочете точен адрес на електронна поща 
Интернет адрес  
Банкови реквизити Банка: 

Банков клон: 
BIC: 
IBAN: 
ДДС с/ка: 

 
Важно!:  
Таблицата се попълва и за всяко едно лице, включено в участник-обединение, което 
не е юридическо лице.  
 
Когато участник – юридическо лице/едноличен търговец не е вписан в публичен 
регистър, от който могат достоверно да се извлекат данни относно правния му 
статут, същият представя и копие на документ за регистрацията си.  
 

II. Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП – за липса на обстоятелствата по чл. 47, 
ал. 1 /с изкл. на т. 1, б. „е“/ и ал. 5 ЗОП: 

 
Долуподписаният/ната………………., с ЕГН……………….., притежаващ лична карта 
№……………, издадена от……………….., валидна до…………… в качеството ми на 
…………………..(сочи се точно позицията/длъжността на представляващия) на 
……………. (посочва се фирмата и вида търговец/обединение), със седалище и адрес на 
управление:……………………………….. 
Участник (или лицето в обединението-участник) в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Надграждане на приложен софтуер на съществуваща 
Централна компютърна система и допълнителна доставка на терминални устройства“ 
(вярното се подчертава) 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, следното: 
 
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда: 
а) за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс; 
б) за подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; 
в) за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) за престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс; 
д) за престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс. 
 
2. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП с Възложителя или със 
служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя. 
 
3. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси. 
 
4. Участникът /лицето в обединението-участник/, когото представлявам:. 
а) не е обявен в несъстоятелност; 



б) не е в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните ми 
закони и подзаконови актове; 
в) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, 
няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен; 
 
5. Информация, относно публичните регистри, в които се съдържат посочените 
обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на 
държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства 
в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя: 

- за обстоятелствата по т. …, б…..- ……………..; 
- за обстоятелствата по т. …, б…..- ……………..; 
- за обстоятелствата по т. …, б…..- ……………..; 
….. 
 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс.  
 
Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на провеждане 
на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 7-дневен срок от 
настъпването им. 
 
Дата: ............           ПОДПИС:................................. 

(трите имена, длъжност и подпис на 
декларатора – представляващ 
участника/лице, включено в 
обединението-участник) 

Важно!:  
Декларацията се попълва от всяко едно лице, представляващо участника в 
съответствие с чл. 47, ал. 4 ЗОП; от всяко едно лице представляващо лице, 
включено в участник-обединение, което не е юридическо лице в съответствие с чл. 
47, ал. 4 ЗОП.  
 

III. Други/Приложения към настоящото, по преценка на участника: 
…………….  
 

Дата:…………………… 
 
………………………………………….. 
(Подпис и печат на 
представляващия участника) 
 
………………………………………….. 
(Име, Фамилия, Длъжност) 

 



Приложение 6 
Образец на Документ по чл. 56, ал. 1, т. 8 ЗОП 

 
Попълва се и се прилага само в случай на предвиден подизпълнител! 

 
СПИСЪК на предвидени подизпълнители и работите, които ще изпълняват 

 
Относно: ................................................... /сочи се името/фирмата на участник/, ЕИК…., 
представляван от……- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Надграждане на приложен софтуер на съществуваща Централна компютърна 
система и допълнителна доставка на терминални устройства“, 
 
Декларирам/е, че при изпълнение на поръчката ще използваме подизпълнител/и. По-
долу представяме изискуемите се относно тях идентификационни данни, видове работи, 
декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 ЗОП:  
 

I. Идентификационни данни на подизпълнител 
 
Име/фирма на участника Посочете наименованието на участника 
ЕИК/Булстат/др. 
идентификация 

 

Седалище и адрес по 
регистрация на ЮЛ или 
постоянен адрес на ФЛ 

 
 
Посочете улица, град, пощенски код, държава 

Точен адрес за 
кореспонденция 

 
 
Посочете улица, град, пощенски код, държава 

Законен представител на 
участника 

 
Посочете име, фамилия и длъжност 

Лице за контакти за 
процедурата 

 
Посочете име, фамилия и длъжност/пълномощно 

Телефонен номер  
Посочете код на населеното място и телефонен номер 

Факс номер  
Посочете код на населеното място и номер на факс 

Електронен адрес Посочете точен адрес на електронна поща 
Интернет адрес  
Банкови реквизити Банка: 

Банков клон: 
BIC: 
IBAN: 
ДДС с/ка: 

 
Важно!:  
Таблицата се попълва за всеки подизпълнител.  
 
Когато подизпълнител – юридическо лице/едноличен търговец не е вписан в публичен 
регистър, от който могат достоверно да се извлекат данни относно правния му 
статут, същият представя и копие на документ за регистрацията си.  
 



 
II. Видове работи, изпълнявани от подизпълнителя/ите: 

 
Видовете работи от предмета на настоящата поръчка, които ще бъдат предложени за 
изпълнение от подизпълнител/и са: 
  
Име/фирма на 
подизпълнител 

Вид работа, която ще бъде предложена Дял на 
предложената 
работа в % от 
стойността на 
обществената 
поръчка 

   
   
   

 
 

III. Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП – за липса на обстоятелствата по чл. 47, 
ал. 1 /с изкл. на т. 1, б. „е“/ и ал. 5 ЗОП: 

 
Долуподписаният/ната………………., с ЕГН……………….., притежаващ лична карта 
№……………, издадена от……………….., валидна до…………… в качеството ми на 
…………………..(сочи се точно позицията/длъжността на представляващия 
подизпълнителя) на ……………. (посочва се фирмата и вида търговец/обединение), със 
седалище и адрес на управление:……………………………….. 
Подизпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Надграждане на приложен софтуер на съществуваща Централна компютърна система и 
допълнителна доставка на терминални устройства“ 

 
Д Е К Л А Р И Р А М, следното: 

 
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда: 
а) за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс; 
б) за подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; 
в) за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) за престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс; 
д) за престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс. 
 
2. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП с Възложителя или със 
служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя. 
 
3. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси. 
 
4. Подизпълнителят, когото представлявам:. 
а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не е в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните ми 
закони и подзаконови актове; 



в) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, 
няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 
законодателството на държавата, в която подизпълнителят е установен; 
 
5. Информация, относно публичните регистри, в които се съдържат посочените 
обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на 
държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства 
в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя: 

- за обстоятелствата по т. …, б…..- ……………..; 
- за обстоятелствата по т. …, б…..- ……………..; 
- за обстоятелствата по т. …, б…..- ……………..; 
….. 

6. Запознат съм с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че 
заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на участника………..(сочи 
се наименованието му), нямаме право да се явя като участник в горепосочената процедура и 
да представя самостоятелна оферта. 
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс.  
Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на провеждане 
на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 7-дневен срок от 
настъпването им. 
 
 
Дата: ............           ПОДПИС:................................. 

(трите имена, длъжност и подпис на 
декларатора-представляващ 
подизпълнителя) 

Важно!:  
Декларацията се попълва от всяко едно лице, представляващо подизпълнител в 
съответствие с чл. 47, ал. 4 ЗОП.  

 
IV. Други/Приложения към настоящото, по преценка на 

участника:…………….  
 
Дата:…………………… 

………………………………………….. 
(Подпис и печат на 
представляващия участника) 
 
………………………………………….. 

(Име, Фамилия, Длъжност)



Приложение 7 
Образец на Декларация по чл. 56, ал.1, т. 6 ЗОП 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я  по чл. 56, ал.1, т. 6 ЗОП – за липса на обстоятелствата по 55, ал. 

7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП 
 
 
Долуподписаният/ната………………., с ЕГН……………….., притежаващ лична карта 
№……………, издадена от……………….., валидна до…………… в качеството ми на 
…………………..(сочи се точно позицията/длъжността на представляващия) на 
……………. (посочва се фирмата и вида търговец/обединение), със седалище и адрес на 
управление:……………………………….. 
Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на 
приложен софтуер на съществуваща Централна компютърна система и допълнителна 
доставка на терминални устройства“ 

 
Д Е К Л А Р И Р А М, следното: 

 
1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от ДР 
на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от ДР на ЗОП с друг 
самостоятелен участник в настоящата процедура. 
2. За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 
от ЗОП, а именно: не е външен експерт, участвал в разработване на документацията и не 
е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП с външен експерт, участвал в 
разработване на документацията. 
 
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс.  
Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на провеждане 
на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 7-дневен срок от 
настъпването им. 

 
Дата: ............           ПОДПИС:................................. 

(трите имена, длъжност и 
подпис на декларатора – 
представляващ участника) 

 



Приложение 8 – 
Образец на Техническо предложение 

 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на 
приложен софтуер на съществуваща Централна компютърна система и допълнителна 

доставка на терминални устройства“ 
 

Уважаеми Дами и Господа, 
С настоящото представям техническото предложение за изпълнение на настоящата 
обществена поръчка от представлявания от мен участник. Предметът на поръчката ще 
изпълним в съответствие с нормативните изисквания и условията от Поканата за участие 
в процедурата. 
 
I. Предлагам да организирам и изпълня поръчката съгласно посочените в приложената 
към Поканата техническа спецификация при следните параметри /Описват се подробно 
начина на изпълнение на всеки вид дейност, съгласно техническата спецификация, 
детайлно описание на всяка дейности и нейната обвързаност и взаимовръзка с 
останалите дейности, както и конкретните периоди за изпълнение като се прилага план -
график/ 
………………… 
 
II. Декларирам, че ще изпълня предмета на поръчката в срок, както следва: 
Общ срок за изпълнение предмета на договора, възложен след провеждане на настоящата 
процедура - …….. месеца от подписването му, в т.ч.:  
Срок за изработка и доставка на терминални устройства – …. месеца, считано от датата 
на подписване на договор;  
Гаранционен срок на доставените терминални устройства – …… месеца от датата на 
подписване на протокол за доставката им;  
Следгаранционна поддръжка на доставените терминални устройства – ……/сочи се 
предложението на участника/. 
Срок за доставка, конфигуриране и инсталиране на приложен софтуер – …. месеца, 
считано от датата на подписване на договор; 
Гаранционен срок на софтуера на надградената ЦКС – ……… месеца от датата на 
подписване на протокол за доставката му;  
Следгаранционна поддръжка на софтуера на надградената ЦКС – ……/сочи се 
предложението на участника/. 
 
III. Декларирам, че: ще изпълня предмета на поръчката с грижата на добрия търговец, 
като ще отговаряме за действия на ангажираните от нас лица като за свои. При 
изпълнение предмета на поръчката ще изпълняваме дейността си като предоставяме 
услуги и доставяме стоки, които напълно съответстват с изискванията на Закона за 
хазарта и актовете по неговото приложение. 
 
IV. Права на интелектуална собственост, вкл. авторски права:  
С настоящото заявяваме готовност и възможност да предоставим на Възложителя 
правата на интелектуална собственост върху следните следните компоненти на 
терминалните устройства и доработени модули от ЦКС, по начина, посочен в Поканата 
за участие и Проекта на Договор: 
............................. 



............................ и т.н. 
Декларираме, че видът и обемът на горепосочените права на интелектуална собственост, 
съответстват на тези, предоставени от нас на ДП „Български спортен тотализатор“ с 
договор № 366 от 30.12.2011 г. 
 
V. Сертификати и други документи: 
Посочват се и се представят валидни сертификати или еквивалентни документи от 
производителя/ите на терминалните устройства относно съответствието му с 
нормативни, технически и други изисквания. Представят се доказателства, че 
Изпълнителят е оторизиран от производителя/ите на предлаганите софтуер, хардуер 
и/или друго оборудване, съответно има предоставени права от 
собственика/собствениците за тяхното доставяне и/или прехвърляне на права, в т.ч. 
прехвърляне на право на собственост относно доставения хардуер, оборудване, на които 
не е производител/собственик; предоставяне на права за ползване на системния софтуер 
и др. необходимо. 
 
VI. Предложения за промени в проекта на договор: 

 
№  

по ред 
 

Член/точка № 
 

Съществуващ запис 
 

Предложение за промяна 
1.    
2.    
3.    
.....    
.....    
.....    

 
В случай че бъдем определени за Изпълнител на поръчката, ние ще представим всички 
документи, необходими за подписване на договора, съгласно Поканата и приложенията 
към нея не по-късно от ....... (не по-късно от 10) работни дни след получаване на 
Решението за класиране.  
Гаранцията за изпълнение ще бъде под формата на _______________________ (посочва 
се формата на гаранцията за изпълнение). 
 
 
Приложими документи 

1. Декларация по чл. 33, ал. 4 ЗОП /по преценка на участник и при наличие на 
основания за това/;  

2. По преценка на участника друга информация, пряко свързана с изпълнението на 
предмета на поръчката:…………………………… 

 
Дата:…………………… 

………………………………………….. 
(Подпис и печат на 
представляващия участника) 
 
………………………………………….. 
(Име, Фамилия, Длъжност) 



Приложение 9 
Образец на Ценово предложение 

 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на 
приложен софтуер на съществуваща Централна компютърна система и допълнителна 

доставка на терминални устройства“ 
 

От  
Участник:  ................................................................................................................................. 
 
Уважаеми Дами и  Господа, 
С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществената 
поръчка. 
За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на Поканата за 
участие в настоящата процедура, включително начина на плащане на цената, 
предлагаме обща крайна цена в лева, в размер на: ....................... (словом 
...................................) лева без ДДС или ............... (словом ..............................) лева с 
ДДС. 
 
Разбивка на предлаганата цена:  
 

1. Терминални устройства: 
1.1. Хардуер и друго оборудване: 

- Терминал вид……/обща цена/- ………………. (словом .......................) лева без ДДС, в 
т.ч.: 
- ………….; 
- …………. 
/посочват се цени по компоненти/ 
 
- Терминал вид……/обща цена/- ………………. (словом .......................) лева без ДДС, в 
т.ч.: 
- ………….; 
- …………. 
/посочват се цени по компоненти/ 
 

1.2. Софтуер  
- Системни софтуери терминал вид…: (посочват се по вид)…………… -.......... 

(словом .......................) лева без ДДС; 
- Приложен софтуер терминал вид…:…………… -.......... (словом .......................) 

лева без ДДС 
- ........... 

 
2. Приложни софтуери ЦКС: 

2.1. Приложен софтуер „Мелиора БСТ 1.1“:…………… -.......... (словом 
.......................) лева без ДДС 

2.2. Приложен софтуер „Мелиора УЕБ 3.2“:…………… -.......... (словом 
.......................) лева без ДДС 

…………………… 



 
Посочва се съответният артикул с единична цена и обща цена в зависимост от 
количеството 
 
3. Гаранционно обслужване на терминалните устройства  
за срок ................. - ........... (словом ..............................) лева без ДДС............. 
 
4. Гаранционно обслужване на приложни софтуери „Мелиора БСТ 1.1“ и „Мелиора 
УЕБ 3.2“  
за срок ................. - ........... (словом ..............................) лева без ДДС............. 
 
- Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от поканата за 
участие. 
- Всички посочени цени са в лева, без ДДС. 
- В случай на несъответствие между цената, изписана цифром и словом, за вярна  се 
приема, посочената словом. 
- Цената на нашата оферта е окончателна и не подлежи на увеличение, като: 
- посочената обща цена включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката, 
- Общата цена е формирана въз основа на единичните цени на доставките и услугите, 
включени в предмета на поръчката. 
- При различие между единични и обща цена ще се приема за вярна единичната цена, а 
при различие между цена с цифрово изражение и словом ще се приема за вярна 
изписаната словом. 
 
Делът от предмета на поръчката, който ще бъде изпълнен от подизпълнители, както и 
неговата стойност са, както следва: .............(попълва се само когато ще бъдат използвани 
подизпълнители. Същите следва да бъдат декларирани и в офертата). 
 
Съгласни сме и приемаме посочения в Поканата за участие от Възложителя начин на 
разсрочено заплащане на цената за срок от 3 (три) години, считано от месеца, следващ 
този на подписване на последния от протоколите за доставка на терминалните 
устройства и за всички надградени модули на ЦКС – ежемесечните плащания 
съставляват 1/36 част от общодължимата сума по договора; дължимият ДДС ще се 
начислява съответно към всяко отделно плащане /месечно/ и ще е платим от 
Възложителя ведно със съответната сума.  
 
Друго:……………./по преценка на участника/ 
 
Дата:…………………… 

………………………………………….. 
(Подпис и печат на 
представляващия участника) 
 
……………………………………… 
(Име, Фамилия, Длъжност) 
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