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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

В изпълнение на дейност "Разработване и внедряване на специализирана 

информационна система за обезпеченото и отнетото имущество в КПКОНПИ" по проект 

„Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на 

възстановяване и управление на активи от престъпна дейност“, финансиран чрез 

Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., Комисия 

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

(КПКОНПИ) отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта за 

възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените 

поръчки чрез директно възлагане  с предмет: „Изготвяне на техническа 

спецификация, специфични изисквания към изпълнението, критерии за подбор и 

критерий за възлагане на обществена поръчка за разработването и внедряването на 

специализирана информационна система за обезпеченото и отнетото имущество в 

КПКОНПИ“. 

 

1. Предмет на поръчката: 

Обществената поръчка се възлага с цел избор на изпълнител, който да изготви 

техническа спецификация, специфични изисквания към изпълнението, критерии за 

подбор и критерий за възлагане на обществена поръчка за разработването и 

внедряването на специализирана информационна система за обезпеченото и отнетото 

имущество в КПКОНПИ. Изработените документи следва да съответстват на 

изискванията на ЗОП, ППЗОП, приложимата нормативна уредба и актуалната практика 

на КЗК и ВАС. 

2. Място за предаване на изработените документи: Република България, 

гр. София, пл. „Света Неделя“ № 6. 

3. Срок за изпълнение на поръчката до 30 (тридесет) календарни дни от 

датата на сключване на договор и предоставяне на необходимата изходна информация от 

страна на възложителя. 

4. Източник на финансиране – Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки 

финансов механизъм 2014 – 2021 г. 

5. Прогнозна стойност: Максималният финансов ресурс на възложителя за 

изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на 3 621,39 (три хиляди 

шестстотин двадесет и един и 0,39) лв. без ДДС или 4 345.67 (четири хиляди триста 

четиридесет и пет и 0,67 ) лева с включен ДДС. 

6. Начин на плащане – Плащането ще се извърши по банков път по 

представена от изпълнителя банкова сметка в 15 – дневен срок след приемане без 

възражения от възложителя с приемо-предавателен протокол на: разработената 

техническа спецификация, специфични изисквания към изпълнението, критерии за 

подбор и критерий за възлагане на обществена поръчка за разработване и внедряване на 

специализирана информационна система за обезпеченото и отнетото имущество в 

КПКОНПИ и отчет за извършената дейност по договора. 
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7. Описание на изискванията към системата съгласно изпълнявания от 

КПКОНПИ проект 

По проекта се предвижда разработването и внедряването в КПКОНПИ на 

специализирана информационна система за обезпеченото и отнетото имущество. 

Информационната система е необходимо да обезпечи работните процеси на дирекция 

„Управление на обезпеченото имущество“ (УОИ), дирекция „Координация и контрол“ и 

на териториалните дирекции към КПКОНПИ. 

Внедрената системата е необходимо да поддържа единна централизирана база 

данни от електронния регистър по чл. 170, ал. 1 от ЗПКОНПИ и регистъра за отнетото 

имущество. Обединяването на регистрите ще даде възможност на служителите в 

Комисията да изготвят подробни и статистически аргументирани аналитични доклади, 

касаещи обезпеченото от КПКОНПИ имущество за целия период от налагане на 

съответната обезпечителна мярка до вдигането, заличаването или отмяната ѝ, вследствие 

на влязло в сила съдебно решение или на взето от КПКОНПИ решение. 

Специализираната информационна система е необходимо да осигурява 

възможност за въвеждане и публикуване на следната информация: 

- решенията на КПКОНПИ за внасяне в съда на мотивирано искане за налагане на 

обезпечителни мерки по чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗОПДИППД (отм.), чл. 37, ал. 1 от 

ЗОПДНПИ (отм.) и чл. 116, ал. 1 от ЗПКОНПИ и исканията до съответния окръжен съд. 

При подаването на първия документ системата следва да генерира единен номер на 

производството; 

- определението на съответния съд ведно с обезпечителните заповеди; 

- молбите за привеждане в изпълнение на обезпечителните заповеди; 

- започване на изпълнителното дело и изпращането на запорните съобщения, както 

и получените отговори; 

- всички актове на съдебните изпълнители по изпълнителното производство – 

назначаването на пазачи, на експертизи, описи и изземвания и др.; 

- решенията на КПКОНПИ за отнемане на имущество, придобито от престъпна 

дейност, респ. на незаконно придобито имущество и исковете на Комисията по чл. 13, ал. 

1, т. 3 от ЗОПДИППД (отм.), чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) и чл. 153, ал. 1 от 

ЗПКОНПИ и исканията до съответния окръжен съд; 

- уведомлението до съда по обезпечението за внасяне на иска за отнемане; 

- приетите от съда съдебни експертизи на всички инстанции по делото за отнемане 

на незаконно придобито имущество, респ. за имущество, придобито от престъпна 

дейност; 

- решенията на съда на всички инстанции по делото за отнемане на незаконно 

придобито имущество, респ. за имущество, придобито от престъпна дейност; 

- актовете по управлението на обезпеченото имущество, като например продажбите 

по чл. 163, ал. 1 от ЗПКОНПИ; 

- решенията за прекратяване на производствата по реда на ЗОПДИППД /отм./, 

ЗОПДНПИ /отм./ и ЗПКОНПИ и молбите за отмяна на обезпечителните мерки; 

- решенията за изменение на иска, когато включват частична отмяна на 

обезпечителни мерки по реда на ЗОПДИППД /отм./, ЗОПДНПИ /отм./ и ЗПКОНПИ. 

8. Критерий за възлагане – най-ниска цена.  

Възложителт ще определи за изпълнител участникът, предложил най-ниска цена 

за изпълнение на услугата, с който ще бъде сключен писмен договор. 
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9. Минимални изисквания към участниците: 

Участникът следва да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, 

идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка за последните три 

години от датата на подаване на офертата. 

*Под дейност, сходна с предмета и обема на обществената поръчката, следва да се 

разбира разработване на минимум една техническа спецификация за изграждане на 

информационна система и/или предоставяне на минимум една консултантска услуга във 

връзка с проектиране и/или изграждане на информационна система и/или извършване на 

минимум една дейност по анализ на изисквания към информационна/и система/и и/или 

извършване на минимум една дейност по анализ и описание на административни бизнес 

процеси. 

*Под „изпълнена дейност“ се разбира такава, която независимо от датата на 

възлагането/заявяването/сключването й, е приключила в посочения по-горе период. 

При подаване на офертата съответствието с изискването се декларира от лицето, 

като се посочват: описание на изпълняваната/ите дейност/и/услуга/и съгласно 

изискването, стойност на предоставената дейност/и/услуга/и, дата на изпълнение на 

дейността/ите/услугата/ите и получател на услугата/ите. В случай на подписване на 

договор, преди подписването му се представя Списък (оригинал) на 

дейностите/услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на възлаганата 

услуга, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които 

доказват извършената/ите услуга/и/дейност/и (заверени копия).  

10. Подаване на офертите: 

Офертите следва да бъдат изготвени по приложения образец (Приложение №1), 

при спазване на изискванията и условията на настоящата покана, и трябва да съдържат: 

10.1. Данни за лицето, което прави предложението, адрес за кореспонденция, 

телефон и електронен адрес; 
10.2. Предложение за изпълнение на поръчката, включително срок за изпълнение; 
10.3. Срок на валидност на офертата; 
10.4. Предлагана цена – без и с ДДС, в български лева и закръглена до втория знак 

след десетичната запетая. 
Цената следва да включва всички разходи за изпълнението на оферираните 

дейности. 
11. Срок на валидност на офертата: не по-малък от 90 (деветдесет) календарни 

дни, считано от датата на представяне на офертата. 

12. Срок за получаване на оферти – до 10.08.2021 г., включително. 
13. Място на получаване на оферти – Комисия за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, гр. София, пл. „Света 

Неделя“ № 6, лично или чрез представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга 

или електронно на следния електронен адрес: m.lambreva@caciaf.bg. 

 

Участникът, определен за изпълнител, ще бъде уведомен и поканен за сключване 

на договор. 

 

 

 

 


