
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

Предметът на поръчката обхваща предоставяне на пощенски и куриерски услуги по 

смисъла на Закона за пощенските услуги, по две обособени позиции и при следните условия и 

изисквания: 

 

І. Технически спецификации за ОП 1 „Предоставяне на универсални и неуниверсални 

пощенски услуги“ 

Изпълнителят следва да осигурява следните пощенски услуги: 

1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки, 

както следва:  

а) кореспондентски пратки до 2 кг;  

б) малки пакети до 2 кг. 

2. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети до 20 

кг.  

3. Допълнителни услуги „препоръка” и „известие за доставяне” (обратна разписка). 

4. Приемане на съобщения, предадени във физическа или електронна форма от подателя, 

обработването и предаването им чрез електронни средства и доставяне на тези съобщения на 

получателя като пощенски пратки (услуги по чл. 3, т. 2 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ).  

 

Изпълнителят следва: 

1. Да осигурява неприкосновеност на пощенските пратки;  

2. Да опазва тайната на кореспонденцията; 

3. Да осигурява изискванията за пощенска сигурност; 

4. Да спазва изискванията за защита на класифицирана информация; 

5. Да спазва изискванията за защита на личните данни; 

6. Да попълва всяко „известие за доставяне“ (обратна разписка) ясно, четливо и подробно; 

7. При обработката на пощенските пратки и колетите, да не покрива текстовете, изписани 

от възложителя;  

8. Да поставя клеймо на пратките в деня на приемането им; 

9. Да връща за своя сметка недоставените пощенски пратки и колети на адреса на 

съответната структура на Възложителя, придружени от справка, в която са посочени 

причините за недоставяне; 

10. Да осигурява баркод етикети за пощенските пратки за автоматизираното им 

проследяване в реално време; 

11. Когато изрично е посочено конкретно лице за получаване на пощенската пратка с 

допълнителна услуга „известие за доставяне“, да връчва лично на адресата или на 

представляващите го по закон или с пълномощно лица. Известието за доставка задължително 

съдържа: изходящ номер на възложителя и име на общинския служител, на когото ще се 

предостави; дата и час на получаване; име и подпис на лицето, което е приело пратката (в 

определените случаи начин на упълномощаване); 

12. При невъзможност за връчване на пратката с „известие за доставяне” (обратна 

разписка) при първо посещение, да оставя известие, в което се посочва телефон за връзка с 

обслужващ офис на изпълнителя, за уточняване на начина на доставка на пратката; 

13. За пратките с „известие за доставяне”, да връща всяко „известие за доставяне” 

(обратна разписка) на адресите на възложителя, в срок до 3 (три) работни дни от датата на 

клеймото (датата на доставка); 

14. При поискване от възложителя да предоставя за своя сметка информация за 

движението на пощенските пратки и колети; 



15. Да осигури поне по една пощенска служба на територията на всеки район в гр. 

Пловдив, с граници определени съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за териториалното деление на 

Столична община и големите градове; 

16. Да приема пощенските пратки и колети всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа в 

осигурените пощенски служби на територията на всеки район в гр. Пловдив. 

17. За следните адреси на община Пловдив:  

- гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1; 

- гр. Пловдив, пл. „Централен” № 1; 

- гр. Пловдив, ул. „Радецки” № 18А, 

да приема пощенските пратки и колети, предмет на универсалната пощенска услуга, всеки 

работен ден от 15:30 до 17:00 часа от съответния адрес. 

18. Да документира изпълнението по следния начин: 

17.1. Всяко предаване и/или приемане на пощенски пратки и колети се отразява в 

описи, подписани от двете страни, които са основание за съставяне на ежедневни 

обобщени справки; 

17.2. Изпълнителят предоставя ежемесечна фактура, издадени въз основа на обобщена 

месечна справка, подписана от съответни представители на възложителя и 

изпълнителя, за извършените пощенски услуги през предходния месец. 

19. При поискване от Възложителя, да предоставя по електронен път информация за 

количествата на пощенските пратки и изразходваните средства по структурни звена на 

Община Пловдив; 

20. При поискване от Възложителя, да изготвя и да предоставя по електронен път или на 

хартиен носител информация и служебни бележки, справки и други необходими документи, за 

движението на пощенските пратки и обстоятелствата, при които е извършено или 

неизвършено връчването им; 

21. При предоставяне на услугите по чл. 3, т. 2 от ЗПУ, изпълнителят: 

21.1. Приема готова за конвертиране база данни на електронен носител, предоставена 

от Възложителя във вид подходящ за печат, която съдържа имената и адресите на 

задължените лица и размера на задължението им; 

21.2. Отпечатва съобщенията за задължения по предоставената от Възложителя база 

данни – едностранно или двустранно на бял лист офсетова хартия, формат А4, 

черно-бял печат, от едно до две съобщения на страница, съответно от едно до 

четири съобщения на лист; 

21.3. Извършва машинно пликоване на отпечатаните листове – в плик, формат С6/5, с 

прозорец. Името и адресът на задълженото лице се изписват четливо, на 

български език в следната последователност: собствено, бащино и фамилно име 

на получателя, улица, номер, блок, вход, етаж, апартамент; област, пощенски код 

и населено място. Разположението на прозореца на плика и сгъването на 

съобщението следва да се извършат по начин, осигуряващ видимост само на 

посочените данни относно името и адреса на задълженото лице; 

21.4. Доставя съобщенията до адресите (пощенските кутии) на данъчно задължените 

лица; 

21.5. Изготвя отчет за извършената работа, който съдържа: дата на получаване на 

базата данни от Възложителя; брой едностранно отпечатани и пликовани 

съобщения; брой двустранно отпечатани и пликовани съобщения; дата, на която 

са разнесени съобщенията. 

 

Универсалните и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Пловдив и 

звената на общинска бюджетна издръжка  следва да се предоставят при следните срокове: 

 



- Приемане, пренасяне и доставяне на кореспондентски пратки на територията на 

страната, в срок до 4 (четири) работни дни, считано от деня, следващ деня на приемането им; 

 

- Приемане, пренасяне и доставяне на малки пакети на територията на страната, в срок до 

4 (четири) работни дни, считано от деня, следващ деня на приемането им; 

 

- Приемане, пренасяне и доставяне на колетни пратки на територията на страната, в срок 

до 4 (четири) работни дни, считано от деня, следващ деня на приемането им; 

 

- Приемане, пренасяне и доставяне на международни кореспондентски пратки до държави 

членки на Европейски съюз, в срок до 8 (осем) календарни дни от приемането им; 

 

- Приемане, пренасяне и доставяне на международни кореспондентски пратки за държави 

извън Европейски съюз, в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от приемането им; 

 

- Приемане, пренасяне и доставяне на малки пакети до държави членки на Европейски 

съюз, в срок до 8 (осем) календарни дни от приемането им; 

 

- Приемане, пренасяне и доставяне на малки пакети,  за държави извън Европейски съюз,  

в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от приемането им; 

 

- Приемане, пренасяне и доставяне на международни колетни пратки до държави членки 

на Европейски съюз, в срок до 8 (осем) календарни дни от приемането им,; 

 

- Приемане, пренасяне и доставяне на международни колетни пратки, за държави извън 

Европейски съюз, в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от приемането им. 

- Услугите по приемане на съобщения, предадени във физическа или електронна форма 

от Възложителя, обработването и предаването им чрез електронни средства и доставяне на 

тези съобщения до получателя като пощенски пратки (услуги по чл. 3, т. 2 от ЗПУ), се 

извършва един път годишно, в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на 

предоставяне на база данни от страна на Възложителя. 

 

 

ІІ. Технически спецификации за ОП 2 „Предоставяне на куриерски услуги“ 

 

Изпълнителят следва да осигурява обикновени и експресни куриерски услуги по 

смисъла на параграф 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на ЗПУ, които гарантират 

приемане, пренасяне и доставяне на пратките лично на получателя, както и предоставянето 

на всички или някои от следните 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. 

 

Изпълнителят следва: 

1. Да осигурява неприкосновеност на пратките;  

2. Да опазва тайната на кореспонденцията; 

3. Да осигурява изискванията за пощенска сигурност; 

4. Да спазва изискванията за защита на класифицирана информация; 

5. Да спазва изискванията за защита на личните данни; 



6. Да приема пратките ежедневно (всеки работен ден), по един път дневно – от 14:00 часа 

до 15:00 часа, от следните адреси на Възложителя:  

- гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1; 

- гр. Пловдив, пл. „Централен” № 1; 

- гр. Пловдив, ул. „Радецки” № 18А. 

7. При необходимост да приема пратки и от други адреси на Възложителя и структурните 

му звена, в срок до 3 (три) часа от подаване на заявка; 

8. Да извършва пликоване, опаковане и надписване на пратките, съобразно вида и 

естеството им, включително да попълва необходимите формуляри;  

9. Да доставя куриерските пратки на получателите, посочени от възложителя; 

10. Да издава задължително транспортен документ за извършване на услугата при 

предаване на пратката;  

11. В срок до 1 (един) работен ден от доставка на пратката, да връща за своя сметка 

оригинали от товарителниците като доказателство за връчване на адресата, оформени по 

изискванията на т. 15. 

12. Да предоставя експресна куриерска услуга – приемане на пратки в срок до 2 (два) часа 

след подаване на заявка от страна на възложителя и доставяне на същите, както следва: 

- на територията на гр. Пловдив до 2 (два) часа от приемането на пратката; 

- на територията на страната до 4 (четири) часа от приемането на пратката. 

При необходимост да осигурява услугата „Фиксирана дата и час” - получаване на пратката 

от адресата до определена дата, а при необходимост и час; 

13. Да предоставя услугата „Обратно връщане на документи” (договор, входящ номер, 

фактура и други) - куриерът изчаква получателя да извърши определени действия с документи 

(подпис, печат и/или друго), които се изпращат обратно на подателя;  

14. Да предоставя стандартни опаковки за пратките при изискани такива от Възложителя; 

15. Когато изрично е посочено конкретно лице за получаване на пратката, да връчва 

лично на адресата или на представляващите го по закон или с пълномощно лица. 

Товарителницата трябва да е подпечатана и попълнена четливо и задължително съдържа: 

изходящ номер на възложителя и име на общинския служител, на когото ще се предостави; 

дата и час на получаване; име и подпис на лицето, което е приело пратката (в определените 

случаи начин на упълномощаване); 

16. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, да оставя известие, 

в което се посочва телефон за връзка с обслужващ офис на изпълнителя, за уточняване на 

начина на доставка на пратката; 

17. За пратките с „известие за доставяне”, да връща всяко „известие за доставяне” 

(обратна разписка) на адресите на възложителя, в срок до 3 (три) работни дни от датата на 

клеймото (датата на доставка); 

18. Да връща за своя сметка недоставените куриерски пратки на адреса на съответната 

структура на възложителя, придружени от справка, в която са посочени причините за 

недоставяне 

19. Да предоставя възможност за проследяване на всяка пратка до връчването й на 

получателя и получаване на обратна информация за датата, часа и начина на предаване на 

пратката; 

20. Да документира изпълнението по следния начин: 

20.1. До 5-то число на всеки месец предоставя на Община Пловдив и структурните й 

звена, обобщена месечна справка за количествата и стойностите на извършените 

куриерски услуги през предходния месец; 

20.2. Въз основа на обобщената месечна справка, подписана от съответни 

представители на възложителя и изпълнителя, изпълнителят издава и предоставя 

на възложителя ежемесечна фактура за извършените куриерски услуги през 

предходния месец. 



21. При поискване от Възложителя, да предоставя по електронен път информация за 

количествата на пратките и изразходваните средства по структурни звена на Община Пловдив; 

22. При поискване от Възложителя, да изготвя и да предоставя по електронен път или на 

хартиен носител информация и служебни бележки, справки и други необходими документи, за 

движението на пратките и обстоятелствата, при които е извършено или неизвършено 

връчването им; 

 

Куриерските услуги за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна 

издръжка  следва да се предоставят при следните срокове: 

 

- Извършване на куриерски услуги от адресите на Възложителя до получатели на 

територията на гр. Пловдив, в срок до 24 (двадесет и четири) часа от приемане на пратките; 

 

- Извършване на куриерски услуги от адресите на Възложителя до получатели на 

територията на страната, в срок до 48 (четиридесет и осем) часа от приемането им; 

 

- Извършване на куриерски услуги от адресите на Възложителя до всички държави членки 

на Европейски съюз, в срок до 10 (десет) работни дни от приемане на пратките; 

 

- Извършване на куриерски услуги от адресите на Възложителя до всички държави извън 

Европейски съюз, в срок до 14 (четиринадесет) работни дни от приемане на пратките. 

 

 

ІІІ. Списък на структурните звена на Община Пловдив 

 
1. Деловодството на община Пловдив  – гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1; 

2. Деловодството на община Пловдив – гр. Пловдив, пл. „Централен” № 1; 

3. Дирекция „Местни данъци и такси” – гр. Пловдив, ул. Радецки № 18А; 

4. ОП „Градини и паркове” – гр. Пловдив, ул. „Даме Груев” № 64А; 

5. ОП „Жилфонд” – гр. Пловдив, ул. „Гевгели” № 72; 

6. ОП „Организация и контрол на транспорта” – гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 45; 

7. ОП „Общински пазари” – гр. Пловдив, ул. „Ангел Кънчев” № 3 

8. ОП „Радостни обреди” – гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 34; 

9. ОП „Траурна дейност” – гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 73; 

10. ОП „Зооветеринарен комплекс” – гр. Пловдив, Пазарджишко шосе – 4-ти километър; 

11. ОП „Дезинфекционна станция” – гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1; 

12. ОП „Паркиране и репатриране” – гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 28; 

13. ОП „Общинска охрана” – гр. Пловдив, пл. „Централен” № 1; 

14. ОП „Чистота” – гр. Пловдив, ул. „Даме Груев” № 64А; 

15. ОП „Младежки център Пловдив“ - ул. „Ясна поляна“ № 18; 

16. ОП „Многофункционална спортна зала“ - гр.Пловдив, ул. „Асеновградско шосе“ № 8; 

17. ОП „Зоопарк Пловдив“ – гр.Пловдив, Гребна база, ул. „Ясна поляна“; 

18. Пловдивски общински инспекторат – гр. Пловдив, ул. „Филип Македонски” № 1; 

19. Отдел „Образование” – гр. Пловдив, ул. „Цариброд” № 1; 

20. Дирекция „Култура и културно наследство“ – гр. Пловдив, Градски дом на културата 

„Борис Христов”, ул. „Гладстон” № 15; 

21. Домашен социален патронаж – гр. Пловдив, ул. „Звезда” № 16А. 

22. Център за социална рехабилитация за деца от рискови групи – гр. Пловдив, ул. „Неофит 

Бозвели“ № 38; 



23. Център за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа на деца за развиване на 

умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение – гр. Пловдив, ул. 

„Диметър Цончев“ № 11; 

24. Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания 

/мобилни услуги/ - гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I Батенберг” № 27, етаж 3; 

25. Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни правонарушители и лица 

със статут на бежанци - гр. Пловдив, ул. „Дим. Цончев” № 11; 

26. Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства - гр. Пловдив, бул. 

„Пещерско шосе“ № 68; 

27. Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие - гр. Пловдив, ул. „Изток“ № 48; 

28. Кризисен център за деца с девиантно поведение и деца в конфликт със закона - гр. 

Пловдив, ул. „Димитър Цончев” № 11; 

29. Защитено жилище за хора с умствена изостаналост – гр. Пловдив, бул. „Н. Вапцаров” 

№46; 

30. Наблюдавано жилище за младежи, напускащи ДДЛРГ - гр. Пловдив, ул. „Димитър 

Цончев“ № 11; 

31. Център за обществена подкрепа „За деца и родители“ - гр. Пловдив, бул. Марица” № 21; 

32. Център за обществена подкрепа „Столипиново“ – гр. Пловдив, ул. „Елба” № 3; 

33. Дом за деца, лишени от родителска грижа, от І до ХІІІ клас включително, „Княгиня 

Мария-Луиза” – гр. Пловдив, ул. „Асен Златаров” № 29; 

34. Дом за възрастни хора с умствена изостаналост „Св. Врач” – гр. Пловдив, ул. „Свети 

Врач” № 2; 

35. Дом за възрастни хора с физически увреждания „Хаджи Гьока Павлов” – гр. Пловдив, 

бул. „Цариградско шосе” № 106; 

36. Дом за стари хора „Св. Василий Велики” – гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе” № 28; 

37. Дневен център за деца и младежи с увреждания „Св. Анна“ – гр. Пловдив,  ул. „Радко 

Димитриев“ № 33; 

38. Център за временно настаняване – гр. Пловдив,  ул. „Радко Димитриев“ № 33; 

39. Защитено жилище за хора с умствена изостаналост – гр. Пловдив,  ул. „Радко 

Димитриев“ № 33; 

40. Наблюдавано жилище за младежи, напускащи  специализирани институции и социални 

услуги за деца – гр. Пловдив,  ул. „Радко Димитриев“ № 33; 

41. Приют за бездомни лица– гр. Пловдив,  ул. „Радко Димитриев“ № 33; 

42. Дневен център за деца с увреждания – гр. Пловдив, бул. „Марица” № 142; 

43. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – гр. Пловдив, ул. 

„Ген. Тотлебен” № 22; 

44. Кризисен център за деца, жертви на насилие – гр. Пловдив, бул. „Марица” № 142; 

45. Дом за деца, лишени от родителска грижа, от І до ХІІІ клас включително, „Олга 

Скобелева” – гр. Пловдив, бул. „Марица” № 142; 

46. Преходно жилище – гр. Пловдив, ул. „Иван Драсов” № 10; 

47. Център за социална рехабилитация и интеграция за деца за подготовка за трудова роля и 

социално включване – гр. Пловдив, бул. „Марица” № 142; 

48. Център за настаняване от семеен пит за деца/младежи без увреждания – гр. Пловдив, ул. 

„Етна” № 5; 

49. Дневен център за възрастни хора с увреждания – гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе” 

№ 102; 

50. Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе” 

№ 102; 

51. Преходно жилище за възрастни хора с умствена изостаналост – гр. Пловдив, бул. 

„Цариградско шосе” № 102; 



52. Защитено жилище за възрастни хора с психични разстройства – гр. Пловдив, бул. 

„Цариградско шосе” № 102; 

53. Социален учебно-професионален център „Св. Георги” - гр. Пловдив, бул. „Цариградско 

шосе” № 102; 

54. Център за настаняване от семеен тип „Детска къща” – гр. Пловдив, кв. Коматево, ул. 

„Георги Гешанов” № 20; 

55. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания „Майка Тереза” – 

гр. Пловдив, бул. „Коматевско шосе” № 1; 

56. Звено „Майка и бебе“ – гр. Пловдив, ул. „Стою Шишков“ № 1; 

57. Център за обществена подкрепа – гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” № 38; 

58. Център за работа с деца на улицата – гр. Пловдив, бул. „Коматевско шосе” № 18; 

59. Център за социална рехабилитация и интеграция за деца със специални потребност – гр. 

Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” № 38; 

60. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – гр. Пловдив, ж.к. 

Тракия, ул. „Лудогорие” № 10А; 

61. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – гр. Пловдив, ж.к. 

Тракия, ул. „Лудогорие” № 10; 

62. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – гр. Пловдив, ул. 

„Липник” № 5; 

63. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – гр. Пловдив, ул. 

„Богомил” № 110Б; 

64. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – гр. Пловдив, ул. 

„Лъджене” № 9; 

65. Защитено жилище за хора с умствена изостаналост – гр. Пловдив, ул. „Лазар 

Маринчешки” № 18; 

66. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от 

постоянни медицински грижи – гр. Пловдив, ул.”Г.С.Раковски“ № 13; 

67. Дневен център за деца с увреждания – гр. Пловдив, ул.”Г.С.Раковски“ № 13. 


