
 

OБЩИ УСЛОВИЯ 
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗОП СЪВЕТНИК – 

ОБЕДИНЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ПО ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

 

 

I.ПРЕДМЕТ  

Чл.1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „СИП-2000” ООД, с ЕИК: 117690418, с 

адрес за кореспонденция: гр. Русе, ул. „Цар Асен I -ви “ № 31, представлявано от Петър Петев - Управител, от 

една страна, и всяко физическо лице/юридическо лице (наричани по-долу за краткост „КЛИЕНТ“), на които при 

абонамент се предоставя „ЗОП СЪВЕТНИК – обединени информационни услуги по ЗОП“ (наричан по-долу за 

краткост “ЗОП СЪВЕТНИК“).  

II.ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗОП СЪВЕТНИК  

Чл.2. ЗОП СЪВЕТНИК представлява обединени информационни услуги по Закона за обществените поръчки, 

които са разделени в три направления: Информационно, Подпомагащо и Обучително. 

Чл.3. (1) В Информационното направление от ЗОП СЪВЕТНИК, следните услуги: 

1. Изпреварваща и/или актуална информация относно платформата ЦАИС ЕОП и Портала за 

обществените поръчки, предстоящи промени или конкретна информация от методически указания и/или 

мониторинги по ЗОП и ППЗОП.  

2. Интересни новини и събития, свързани с обществените поръчки и друга информация.  

3. Отговори на въпроси, зададени към „СИП-2000“ ООД от предходни дни, събрани от „Подпомагащото“ 

направление. 

(2) Услугите от направлението се предоставят чрез Електронната ни платформа за Ежедневно Поддържащо 

Обучение по ЗОП (ЕПО) на посочените при абонамента от Клиента експерти от администрацията му. 

1.Информацията, посочена по ал.1, т.1 и т.2 се структурира в електронен информационен бюлетин, 

излизащ при налична информация през работен ден, чрез съобщение на абонирана електронна поща, 

както и в специален раздел в ЕПО. 

2. Информацията, посочена по ал. 1, т. 3 се предоставя в специален раздел в ЕПО. 

Чл.4. (1) В Подпомагащото направление от ЗОП СЪВЕТНИК, се предоставят следните услуги: 

1. Задаване на конкретен въпрос или казус по ЗОП/ППЗОП и получаване на бърз отговор или становище. 

2. Задаване на конкретен въпрос или казус по ЦАИС ЕОП и получаване на бърз отговор или становище. 

3. Намиране и анализиране на съдебна практика по конкретен въпрос или казус, свързан с обществените 

поръчки. 

(2) За да се използват консултанските ни услуги по ал.1, по избор може да се позвъни на определен за целта на 

изпълнението телефонен номер за кратки консултации или да се изпрати писмена заявка по определения в 

Инструкцията начин. В случаите на телефонно обаждане консултацията при възможност се дава веднага, а при 

писмена заявка времето за: 

1. Задаване на конкретен въпрос или казус по и получаване на отговор или становище в рамките работен 

ден от 1 до 5 часа. 

2. Намиране и анализиране на съдебна практика по конкретен въпрос или казус в рамките работен ден от 

1 до 8 часа. 

(3) При сложност на конкретните въпроси или казуси, времето по ал. 2, може да бъде удължено от „СИП - 2000“ 

ООД, за което се уведомява своевременно Клиента. 

(4) Под “кратки” консултации по ал. 2 следва да се разбира в рамките от 5 до 10 минути. 

(5) Отговорите/становищата не включват цялостен правен анализ на документи, части от обществена поръчка, 

или цялостана подготовка/създаване/провеждане на поръчка или части от нея в платформата ЦАИС ЕОП или 

извън нея, участие на наши експерти в комисии, съставяне на вътрешни правила, жалби за КЗК/ВАС и други. Те 

се предлагат отделно от дружеството като консултански услуги, например мониторинг, изготвяне на 

документации за обществени поръчки/правила и други. 

(6) Услугите по чл. 4, ал. 1 се предоставят на посочените при абонамента от Клиента експерти от 

администрацията му. 

Чл.5. (1) В Обучителното направление от ЗОП СЪВЕТНИК, се предоставят следните услуги: 

1. Кратка видео лекция/презентация с г-жа Кацарова, г-н Петев или други колеги експерти по актуални 

въпроси по ЗОП / ППЗОП и ЦАИС ЕОП.– в рамките на 5-8 мин. 

2. Предоставяне на систематизиран материал/информация за четене и/или образци. 



 

3. Предоставяне на материали за самоподготовка – казуси, тестове, въпроси чрез Електронната ни 

платформа за Ежедневно Поддържащо Обучение по ЗОП –ЕПО. 

(2) Услугите по ал. 1 се предоставят на посочените при абонамента от Клиента експерти от администрацията му 

чрез осигурен достъп до ЕПО. 

Чл. 6. При абониране за продукта, „СИП - 2000“ ООД изпраща на Клиента „Инструкция за използване на „ЗОП 

СЪВЕТНИК – обединени информационни услуги по ЗОП“. 

Чл. 7. Клиентът се задължава да предоставя достъп до ЗОП СЪВЕТНИК само на посочените от него свои 

служители и само за служебни цели. 

Чл. 8. Клиентът се задължава да не предоставя достъп до ЗОП СЪВЕТНИК на трети физически лица, юридически 

лица, неперсонифицирани дружества и други, за ползването му по какъвто и да е начин и форма. 

III. ЦЕНИ И АБОНАМЕНТ  

Чл. 9. (1) Цената на месечен абонамент за ЗОП СЪВЕТНИК е в зависимост от избрания план, организиран по 

броя на заявените служители, а именно: 

План №1 до 5 експерта - 290 лв./двеста и деведесет лева/ без ДДС; 

План №2 до 10 експерта - 350 лв./триста и петдесет лева/ без ДДС; 

План №3 над 10 експерта - 390 лв./триста и деведесет лева/ без ДДС. 

(2) Минимален срок на абонамента за ЗОП СЪВЕТНИК е от 6 /шест/ месеца. 

Чл. 10. (1) Подаването на заявката за ЗОП СЪВЕТНИК се извършва по телефон, e-mail или чрез попълване на 

форма за заявка в интернет. Заявката се смята за приета след получаването й от „СИП - 2000“ ООД. В заявката 

трябва да бъде посочена от Клиента следната информация: брой месеци на абонамента, месец на започване на 

абонамента, избран план, брой служители - ползватели на услугите, както и данни за фактура и кореспонденция. 

(2) След приемане на заявката от „СИП - 2000“ ООД, Клиентът заплаща абонаментната цена по банкова сметка, 

по избрания и заявен от него начин:  

1. Всеки месец до 10-то число на текущия месец или 

2. Наведнъж за целия избран абонаментен период. 

(3) Ако Клиентът избере да заплати за целия период, съгласно чл. 10, ал. 2, т. 2, получава 10% отстъпка от 

стойността. 

(4) „СИП - 2000“ ООД издава фактура за дължимата сума за съответния период на Клиента. 

Чл. 11. Клиентът приема, че „СИП-2000“ ООД може да използва данните от чл. 10, ал. 1, като част от услугите, 

които се предоставят от ЗОП СЪВЕТНИК и може да получава маркетингова информация. 

IV. АВТОРСКИ И СРОДНИ НА ТЯХ ПРАВА  

Чл. 12.Търговската марка ЗОП СЪВЕТНИК е собственост на „СИП - 2000“ ООД и е обект на закрила по 

българското и международното законодателство за защита на интелектуалната собственост. 

Чл. 13. Съдържанието на ЗОП СЪВЕТНИК, като наименования, коментари, статии, анализи, образци и 

формуляри на документи и други, са предмет на авторско право или сродни на авторските права с всички 

запазени права за „СИП - 2000“ ООД. 

Чл. 14. Отпечатването на документи, отделни страници, раздели и/или части от документи е позволено при 

условие, че не се премахват бележки за авторско право или други такива маркери, поставени от „СИП - 2000“ 

ООД. 

Чл. 15. Забранено е всяко използване, възпроизвеждане, промяна, предаване, разпространяване и др. на част или 

цялото съдържание на ЗОП СЪВЕТНИК, с търговска цел или за да се извлече друга облага, без разрешение на 

„СИП - 2000“ ООД, както и да се предприемат, каквито и да са други действия, с които да се нарушава или да се 

съдейства да се наруши правата на интелектуална собственост. 

Чл. 16. Притежаването или използването на ЗОП СЪВЕТНИК, без правно основание е нарушение на законовите 

права на „СИП - 2000“ ООД и нарушителят носи отговорност по реда на Закона за авторското право и сродните 

му права, освен ако деянието му не представлява по-тежко нарушение, наказуемо по Наказателния кодекс. 

V.ОТГОВОРНОСТ  

Чл. 17. (1) Информацията предоставяна от „СИП - 2000“ ООД чрез ЗОП СЪВЕТНИК има информационно-

обучителен характер. 

(2) „СИП - 2000“ ООД не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи, настъпили в резултат от 

не спазване на това правило. 

Чл. 18. (1) Предоставянето на услугите по ЗОП СЪВЕТНИК не обхваща осигуряване на компютърно оборудване 

и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и съответната Интернет страница, необходими 

за осъществяване достъп до направленията по него. 



 

(2) „СИП - 2000“ ООД не носи отговорност, в случай че Клиентът не може да осъществи достъп или има дефекти, 

поради проблеми извън контрола на „СИП - 2000“ ООД (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет 

свързаност, неоторизиран достъп до базата от данни, заразяване с вирус и др.). 

(3) „СИП - 2000“ ООД не носи отговорност за директни или индиректни вреди или загуби, причинени от 

неправилното използване на ЗОП СЪВЕТНИК, както и включително загуба и повреда на данни, парични загуби и 

пропуснати ползи или печалби, в резултат на ползването на ЗОП СЪВЕТНИК или от временната невъзможност да 

бъде ползван. 

Чл. 19. С цел да улесни достъпа на Клиента, „СИП - 2000“ ООД може да изгради връзки към сайтове в Интернет, 

които са притежание или се управляват от трети страни. Линковете от страницата/файла/ към подобни интернет 

страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като „СИП - 

2000“ ООД няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с тези общи условия се 

освобождава от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, 

публикувана в тях. Ако използва тези препратки, Клиентът напуска страницата/файла/ или електронната 

платформа, собственост на „СИП - 2000“ ООД и дружеството не поема отговорност за ползването на съответния 

сайт. 

Чл. 20. (1) Клиентът носи отговорност за ползването на ЗОП СЪВЕТНИК от други лица и не може да прехвърля 

правата, получени въз основа на настоящите Общи условия.  

(2) Клиентът поема отговорност, че нито той, нито служителите му с получен достъп до ЗОП СЪВЕТНИК ще 

предоставят достъп до информацията, получена на имейлите си или своето потребителско име и парола за ЕПО, 

на трети лица.  

(3) Клиентът няма право да събира информация от ЗОП СЪВЕТНИК на „СИП - 2000“ ООД, ако същата ще се 

използва за неправомерни и неетични цели, нарушаващи законите на Република България, неприкосновеността на 

личността, неоторизиран достъп и ограничаване на достъпността на ЗОП СЪВЕТНИК за останалите потребители. 

Чл. 21. (1) Клиентът приема, че след изтичане на абонамента за ЗОП СЪВЕТНИК или при неплащане на 

абонаментната цена в уговорения срок, достъпът до него ще бъде прекратен незабавно.  

(2) Клиентът се съгласява, че предоставяните от „СИП - 2000“ ООД услуги по телефонни обаждания, електронна 

поща, софтуер за незабавни съобщения (Instant Messaging (IM)) за чат, телефонни обаждания или видео връзка 

или достъп до ЕПО, зависят от комуникационната и технологичната среда, осигурявана от външни доставчици 

(напр. мобилни оператори, доставчици на електронни съобщителни услуги и др.). „СИП - 2000“ ООД ще положи 

максимални усилия, но не гарантира, че всички съобщения по известяване, ще достигнат до Клиента и не 

отговаря за неизпратени, респ. неполучени съобщения по вина на трети лица.  

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ  

Чл. 22. За неуредените въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на настоящите общи условия, се 

прилагат законите на Република България. 

Чл. 23. Настоящите общи условия влизат в сила от 03.10.2018г. (изм. и доп. 26.08.2019г.; изм. и доп. 05.10.2020г., 

изм. и доп. 01.07.2021 г.; изм. и доп.22.03.2022 г.) 
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ЗА КОНТАКТ: 

zopsavetnik@sip2000.bg| +359 877 399 917 

Всеки работен ден от 8:30ч. до 17:00ч. 
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