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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ

Проект на решение

Решение за публикуване

Номер: Е-РД-16-321   от 08/07/2015 дд/мм/гггг

А) за откриване на процедура

Б) за промяна

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

чл. 3, ал. 2 от ЗОП

Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за  

допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM,  

до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата  

Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 5029

Поделение: Министерство на енергетиката

Изходящ номер: Е-РД-16-321 от дата 08/07/2015

Коментар на възложителя:
Министерството на енергетиката обявява обществена поръчка с 
предмет: "Разделяне на съществуващата система за Управление на 
човешките ресурси и въвеждане в експлоатация на обособена част от 
нея в Министерството на енергетиката".

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
Министерство на енергетиката

Адрес
гр. София, ул. Триадица № 8

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България

За контакти Телефон
гр. София, ул. Триадица № 8 02 9263329

Лице за контакт
Росица Алексиева, главен юрисконсулт

Електронна поща Факс
r.aleksieva@me.government.bg 02 9807630
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Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.me.government.bg

Адрес на профила на купувача:
http://www.me.government.bg/bg/competitions/razdelyane-na-
sashtestvuvashtata-sistema-za-upravlenie-na-choveshkite-resursi-i-
vavejdane-v-eksploataciya-na-976-c341-1.html?p=e30=

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

Министерство или друг държавен орган,  

включително техни регионални или  

местни подразделения

Национална агенция/служба

Регионален или местен орган

Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или  

международна организация

Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги

Отбрана

Обществен ред и сигурност

Околна среда

Икономическа и финансова дейност

Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и  

места за отдих и култура

Социална закрила

Отдих, култура и религия

Образование

Друго (моля, уточнете): ______________

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

Производство, пренос и разпределение на  

природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги

Търсене, проучване или добив на природен  

газ или нефт

Градски железопътни, трамвайни,  

тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на въглища  

или други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  

ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

конкурс за проект

процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

Открита процедура Ускорена на договаряне с обявление

Ограничена процедура Договаряне без обявление

Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект - открит

Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен

Договаряне с обявление

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
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Открита процедура Договаряне без обявление

Ограничена процедура Конкурс за проект - открит

Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП Чл. 84, т.___, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП

Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП Чл. 90, ал.1, т.___ от ЗОП

Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП Чл. 94, ал. 2 от ЗОП

Чл. 84, т.___ от ЗОП Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

Чл. 103, ал. 1 от ЗОП Чл. 105, ал. 1 от ЗОП

Чл. 103, ал. 2, т.___ от ЗОП Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от  

ЗОП

Чл. 94, ал. 2 от ЗОП Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП

точка: 3

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство

Доставки

Услуги

ІV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог /  

на конкурса за проект

Предметът на обществената поръчка, включва изпълнението на следните 
дейности:
1. Прехвърляне на съществуващите бази данни от масива на МИЕ, 
касаещ служебната кариера на служителите от администрацията на МЕ и 
предоставяне правото на ползване на обособената част от системата; 
2. Поддържане на Web базиран модул за подаване на молби за отпуски;
3. Осигуряване на възможност за съхраняване на цялата история на 
структурните промени и свързаните с това данни;
4. Автоматизирано първоначално попълване на личните данни за 
служителите с помощта на специализиран OCR софтуер за разпознаване 
на данните от личните карти;
5. Дефиниране и използване на специфични входни и изходни шаблонни 
документи, съгласно нуждите на клиента (заповеди, молби и т.н.) без 
необходимост от допълнително програмиране; 
6. Осигуряване на възможност за експорт на всички справки в MS 
Excell;
7.Въвеждане на справочна част, осигуряваща необходимата информация 
за оптимално управление на човешките ресурси;
8. Обновяване на системата чрез въвеждане на подсистема за контрол 
за спазване на работното време от страна на служителите чрез 
автоматично генериране на справки, които автоматично да се изпращат 
по електронната поща на вниманието на ръководителите на основни 
структурни звена в министерството;
9. Осигуряване на гаранционна поддръжка на обновената система за 
период от 12 месеца.
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 20 000 лв. без ДДС.

(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те  

трябва да бъдат описани в това поле)
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ІV.2) Зелена обществена поръчка

Да НеІV.2.1) Поръчката е ''зелена'', съгласно обхвата на Националния план за  

действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:

IV.2.1.1) Продуктова група

Копирна и графична хартия Климатици

Офис IT оборудване Почистващи продукти и услуги

Офис осветление Конвенционални транспортни средства и  

услуги, свързани с тях

Улично осветление Електрически превозни средства и системи  

за зареждане

IV.2.1.2) ''Зелените'' критерии присъстват във:

Техническата спецификация (брой)

Критериите за подбор  по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП (брой)

Показателите за оценка на офертите (брой)

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-

договора)

(брой)

Да НеІV.2.2) Поръчката е ''зелена'' извън обхвата на Националния план за  

действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация)

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура
С Постановление № 447 на Министерския съвет от 23.12.2014 г. са 
приети Устройствени правилници на Министерство на икономиката, 
Министерство на енергетиката и Министерство на туризма. Това налага 
създаване на необходимата организация за нормално функциониране и 
развитие на новосъздадените министерства. 
Съгласно параграф 7, ал.1 от ПМС № 447 от 23.12.2014 г. за приемане 
на Устройствени правилници на МИ, на МЕ и МТ, активите, пасивите, 
правата и задълженията, свързани с дейността на преобразуваното МИЕ 
преминават към МИ, МЕ и МТ в срок до 31 март 2015 г.
Един от важните фактори за осъществяване нормалното функциониране 
на администрацията е организацията и функционирането на системата 
за управление на човешките ресурси и работните процеси.
Към настоящия момент Министерство на икономиката и Министерство на 
енергетиката използват системата за Управление на Човешките ресурси 
на бившето Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ), 
внедрена, разработена и поддържана от "БУЛСИСТ БГ“ ООД. 
Министерство на икономиката и енергетиката има сключени следните 
договори за внедряване, разширение и абонаментна поддръжка на 
системата за Управление на Човешките ресурси:
Системата за Управление на Човешките ресурси е закупена през 2002 
г. от Министерство на икономиката (МИ) от фирма представител на 
„БУЛСИСТ БГ“ ООД, като дейностите по внедряването и поддръжката са 
извършени от IT специалисти на БУЛСИСТ БГ ООД.
Договор от 03 февруари 2004 г. между Министерство на икономиката и 
фирма БУЛСИСТ БГ ООД  за преработка на системата за контрол на 
достъпа в МИ, включваща преконфигуриране на съществуващата система 
за контрол на достъпа – вход ул. „Раковски“, вход  ул. „Батенберг“, 
вход ул. „Леге“ и допълнителна функционалност система за контрол на 
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достъпа. Миграция на системата за управление на човешките ресурси в 
МИ от MS SQL Server към ORACLE 8x.
Договор за абонаментна поддръжка от 22 юни 2005 г. между 
Министерство на икономиката и фирма БУЛСИСТ БГ ООД.
Договор №6/01.02.2006 г. между Министерство на икономиката и 
енергетиката(МИЕ) и фирма БУЛСИСТ БГ ООД  за разширяване системата 
на контрол на достъпа, в т.ч. доставка и монтаж на оборудване  за 
контрол на достъпа на входа на ресторанта на ул. „Славянска“ №8 и 
входа на ул. „Триадица“ №8.
Договор №190/03.10.2006 г. между МИЕ и фирма БУЛСИСТ БГ ООД за 
разширяване системата на контрол на достъпа, в т.ч. доставка на 
локален четец за кабинета на министъра на ул. „Триадица“ №8 и 
сървърно помещение на ул. „Славянска“ №8.
Договор №71/22.06.2007 г. г. между МИЕ и фирма БУЛСИСТ БГ ООД за 
абонаментна поддръжка.
Договор № 59/11.06.2009 г. между МИЕ и фирма БУЛСИСТ БГ ООД за 
разширяване на информационната система „Управление на човешките 
ресурси“ и осигуряване абонаментно сервизно поддържане на 
инсталирания модул и обвързания с нея модул за контрол на достъпа.
Договор № 141/09.07.2010 г. между Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма и фирма БУЛСИСТ БГ ООД за абонаментно 
сервизно поддържане на системата Управление на човешките ресурси и 
обвързания с нея модул за контрола на достъпа до сградите на 
министерството.
Договор № 350/15.07.2011 г. между Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма и фирма БУЛСИСТ БГ ООД за абонаментно 
сервизно поддържане на системата Управление на човешките ресурси и 
обвързания с нея модул за контрола на достъпа до сградите на 
министерството, в т.ч. актуализиране на софтуера с нови версии, 
отстраняване на възникнали проблеми с модулите, непредизвикани от 
липса на познания за работа с тях от страна на 
служителите...........  
Продължава в поле VIII Друга информация.

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната  

процедура)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без  

обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

„Булсист БГ” ООД,  с ЕИК 131018061 със седалище и адрес на 
управление: гр.София, бул. "Владимир Вазов" № 9, ет. 6, със срок на 
изпълнение на поръчката дванадесет месеца.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка  

или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № ________ от дата________ дд/мм/гггг

публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 
________-________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)

Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

без ДДС с ДДС Стойност на  

ДДС (в %)

на обща стойност ________ Валута:  
________

УНП: 6b6e28fd-54ac-4b21-9311-c9726acd2a22 5



Партида: 5029 РЕШЕНИЕ (версия 4)

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие

обявлението и описателния документ

поканата за обществена поръчка

поканата за обществена поръчка и документацията

обявлението и конкурсната програма

обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9808315

Интернет адрес (URL):
www.cpc.bg

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Договор № 381/13.07.2012 г. между Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма и фирма БУЛСИСТ БГ ООД за абонаментно 
сервизно поддържане на системата Управление на човешките ресурси и 
обвързания с нея модул за контрола на достъпа до сградите на 
министерството, в т.ч. актуализиране на софтуера с нови версии, 
отстраняване на възникнали проблеми с модулите, непредизвикани от 
липса на познания за работа с тях от страна на служителите.
Договор № 401/19.07.2013 г. между Министерство на икономиката и 
енергетиката и фирма БУЛСИСТ БГ ООД за абонаментно сервизно 
поддържане на системата Управление на човешките ресурси и 
обвързания с нея модул за контрола на достъпа до сградите на 
министерството, в т.ч. актуализиране на софтуера с нови версии, 
отстраняване на възникнали проблеми с модулите, непредизвикани от 
липса на познания за работа с тях от страна на служителите. 
Сключеният договор е активен и в момента.
Развитието и поддръжката на информационната система може да бъде 
извършено единствено от лицето, което притежава авторските права 
върху програмния продукт. Изключителните права за внедряване и 
поддръжка на системата за Управление на човешките ресурси на 
територията на Република България принадлежат на фирма БУЛСИСТ БГ 
ООД.
Наличието на защитени авторски права е регламентирано в чл. 3, 
ал.1, т.1 и чл. 5 от ЗАПСП. Съгласно посочената разпоредба 
компютърните програми са обект на авторско право, а неговите 
носители са лицата, в резултата на чиято творческа дейност е 
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създадена компютърната програма. В случая компютърната програма е 
разработена от БУЛСИСТ ООД и в тази връзка поканеното дружество е 
единствения възможен изпълнител на настоящата обществена поръчка. 
Възлагането на обществена поръчка на друго лице би довело до 
нарушаване на авторските му права и права на интелектуална 
собственост.
Съвместното използване на системата е затруднено и непълноценно 
заради невъзможността за реализиране на подходяща дървовидна 
структура на Министерство на икономиката и Министерство на 
енергетиката, пълноценно автоматизиране дейността по управление на 
човешките ресурси, с цел осигуряване висока надеждност при 
обработката и актуализирането на данните в електронните картони на 
служителите от Министерство на енергетиката. 
С цел ненарушаването на вече разработена и действаща система, с 
която работят и към момента служителите от дирекция 
„Административно обслужване и човешки ресурси“, както и запазването 
и поддържането на базата данни на всеки един служител от МЕ, и като 
се има предвид спешната необходимост от нормално функционираща 
система за управление на човешките ресурси, се обуславя 
необходимостта от провеждане на процедура на договаряне без 
обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 08/07/2015 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/
Татяна Богданова Секулова

Длъжност:
Главен секретар на Министерство на енергетиката
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