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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за Публична покана с предмет: 

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Община Враца по обособени 
позиции (ОП): 
ОП-1 Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на 
Община Враца и второстепенните разпоредители към Община Враца, които не са 
възложители по смисъла на ЗОП. 

I. Обхват 
1. Извършване на универсални пощенски услуги, по смисъла на чл. 34, ал. 1 от Закона 

за пощенските услуги: 
1.1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки 

с предимство/без предимство, препоръчани/непрепоръчани, както следва: 
а) кореспондентски пратки - до 2 кг; 
б) малки пакети - до 2 кг; 
в) печатни произведения - до 5 кг; 

1.2. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети 
- до 20 кг.  

1.3. Допълнителни услуги: „препоръка” и „известие за доставяне”  
2. Извършване на неуниверсални пощенски услуги, по смисъла на чл. 38, т. 3 от 

Закона за пощенските услуги: 
Приемане, пренасяне и доставяне на пратките лично на получателя и предоставянето на 
всяка от следните допълнителни услуги, както следва: 
а/ предоставяне на обикновена и експресна куриерска услуга; 
б/ предоставяне на допълнителни услуги: 
- събиране от адреса на подателя; 
- доставяне до определена дата; 
- възможност за смяна на направлението и получателя в движение; 
- уведомяване на подателя за получаването на пратката; 
- контролирано наблюдение и проследяване на пратките 

II. Изисквания към изпълнителя 
Да бъде вписан в публичния регистър на операторите, лицензирани за извършване на 
услугите по чл. 39 от ЗПУ. 

III. Изисквания към изпълнението 
1. Операторът следва да извършва приемане на пратките от сградата на Община 

Враца на адрес: Република България, гр. Враца, ул. Стефанаки Савов № 6, всеки 
работен ден сутрин (от 9:00 до 10:30 часа) и след обяд (от 14:30 до 16:30 часа), и 
след заявка по телефон или по електронен път от адресите на съответните 
второстепенни разпоредители в рамките на същия работен ден, но не по-късно от 
16:30 часа. 

2. Операторът следва да има възможност при необходимост да приема пратки на 
възложителя след 17,00 часа (след края на работния ден) до 18,00 часа. 
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3. Услугата следва да бъде извършвана редовно в срокове, съгласно Нормативите за 
качество на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване, 
издадени на основание чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона за пощенските услуги. 

4. Операторът следва да осигурява куриерски услуги на пратки с единично тегло до 
20 кг., като куриерът задължително издава транспортен документ за извършване на 
услугата при предаване на пратката. 

5. Да извършва доставките в срок 1 (един) ден за територията на гр. Враца и не повече 
от 3(три) дни за страната.  

6. Операторът следва да предлага стандартни фирмени опаковки за пратките при 
изискани такива от Възложителя. 

7. Операторът се задължава да връща на адреса на Възложителя за своя сметка 
недоставените пратки, придружени от справка, в която са посочени причините за 
недоставяне. 

8. Операторът се задължава да предостави на възложителя възможност за 
контролирано наблюдение и проследяване на пратките до връчването им на 
получателя и при необходимост след заявка от Възложителя получаване на обратна 
информация за датата, часа и начина на предаване на пратката (включително 
имената на получателя). 

 
ИЗГОТВИЛ: 

Татяна Йолчева 
Началник-отдел ЦАОИТ 

 
ОП-2 Отпечатване, пликоване и доставка на съобщения до данъчно задължените лица на 
територията на Р България, съдържащи информация за дължимите местни данъци, такса 
битови отпадъци и непогасени задължения, вкл. и лихви за предходни години към 
Община Враца 

Обща информация 
Приблизителен брой пратки с данъчни съобщения: 64500 

1. Вид и начин на предаване на информацията. 
1.1. Информацията за задължените лица се предоставя по електронен път или на 

електронен носител, при спазени процедури за сигурност и защита на личните данни; 
1.2. Данните за задължените лица се предоставят в генерирани файлове в PDF формат. 

При сключване на договор Възложителят предоставя и макет за изготвяне на 
данъчното съобщение; 

2. Изисквания за отпечатване на съобщенията. 
2.1. Данъчните съобщения трябва да бъдат отпечатани на хартия формат А4 с отпечатано 

лого на Община Враца в горния ляв ъгъл, поотделно за всяко задължено лице. При 
отпечатването трябва да се използват методи за маркиране на съобщения с цел 
комплектоване на няколко страници за едно задължено лице в един пощенски плик; 

2.2. При отпечатването на данъчните съобщения трябва да се поставя в адресната част 
дата на отпечатване на всяко съобщение; 

3. Изисквания за пощенския плик и влагането на данъчните съобщения. 
3.1. Пощенският плик, в който ще се влагат данъчните съобщения трябва да е бял, 

непрозрачен с дясно прозорче, формат С5/6 114 х 229 мм или С5 162 х 229 мм, в 
зависимост от броя на страниците за едно задължено лице, с отпечатано лого на 
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Община Враца в горния ляв ъгъл и адрес на фирмата – изпълнител в горния десен 
ъгъл; 

3.2. При влагането на данъчните съобщения трябва да се спазва изискването в един плик 
да се влагат всички страници, които формират съобщенията за едно лице; 

3.3. Поставянето на съобщенията в пликовете да става по начин, осигуряващ в адресния 
прозорец на плика да останат видими само име/наименование на задълженото лице и 
място за доставка; 

4. Изисквания за доставка на данъчните съобщения. 
4.1. Всички данъчни съобщения да се предоставят като кореспондентски пратки на 

територията на Община Враца и страната до адресите на задължените лица; 
4.2. След доставката на съобщенията Изпълнителят се задължава да предостави справка 

за общия брой доставени пратки, както и за недоставените; 
4.3. Всички недоставени пратки се връщат на Община Враца след отразена върху самата 

пратка причина, поради която пратката не е била доставена; 
5. Изисквания относно сигурността и обработката на личните данни. 

5.1. Изпълнителят е длъжен да спазва всички изисквания относно събирането, 
обработката и достъпа до личните данни, както докато има качеството на обработващ 
лични данни, така и след прекратяване на правоотношенията му с Възложителя; 

5.2. Изпълнителят няма право да внася каквито и да било корекции и/или изменения 
и/или допълнения в предоставената му от Възложителя информация във вид на 
файлове или по какъвто и да било друг начин да променя тяхното съдържание; 

5.3. Изпълнителят се задължава при подписване на договор да представи „Декларация от 
Обработващия лични данни” по смисъла на §1, т.3 от Закона за защита на личните 
данни; 

5.4. Изпълнителят задължава своите служители, които имат достъп до личните данни да 
подпишат декларации по образец, с които декларират, че ще спазват правилата за 
опазване на сведенията, съставляващи защитена информация; 

5.5. Изпълнителят осигурява ограничаване на достъпа до помещенията, в които се 
съхраняват данните само за оторизираните служители, монтира специални 
/еднопосочни/ брави за заключване на помещенията и осигурява физическа и/или 
друга охрана, както и подходяща защита на електронните системи. 

6. Други изисквания.  
6.1. Всички материали и консумативи /хартия, пликове/, разходи за доставка и други са 

за сметка на избрания Изпълнител. 
6.2. Участниците представят единна цена на пратка за извършването на 

неуниверсална пощенска услуга. 
6.3. Избраният за Изпълнител участник следва в периода от 01.03.2015 г. до 31.03.2015 г. 

да унищожи предоставените от Възложителя файлове с данни, като форматира 
/FULL FORMAT/ дела от хард диска, в който се съхраняват те. За тези си действия 
той следва да информира писмено Възложителя във формата на декларация, в която 
декларира, че е осъществил необходимите действия по унищожаване на посочените 
файлове и посочи точната дата, час и място. 

 

ИЗГОТВИЛ: 

Марияна Тонашка 
Директор на дирекция МДТ 


