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1. Цел на документа 
 

Настоящото ръководство, представлява указание за употреба и е предназначено за 

потребителите на системата Negometrix, които участват в процедури организирани от 

Възложители през системата. Съдържанието в документа е разделено на глави описващи 

отделните логически свързани функционалности. Функционалностите в системата се 

описват в детайли в момента на тяхното споменаване и в последствие само се реферират. 

 

В документа са включени примери и снимки на цял екран от системата или на части от 

нея, на които се демонстрира описаната функционалност. Данните на тези екрани са 

примерни/тестови и могат да бъдат използвани само за референция. 

 

2. Основни понятия и стандарти 
 

2.1. Основно меню на системата 
 

Основното меню на системата се намира отдясно на екрана и след 

успешен вход - горе вдясно се показва информация за влезлият 

потребител, както и възможност за изход от системата.  

 

Внимание! Менюто отдясно може да бъде минимизирано (скрито) 

от потребителите с цел пълноценно използване на целия екран за 

визуализация на информация от системата. Ако не виждате менюто 

отдясно, моля натиснете стрелката за показване/скриване отдясно на 

лентата за часовата зона на потребителя.  

 

Под основното меню, може да намерите информация за 

Администратора на организацията. Това е човекът от страна на 

Доставчика, който управлява профила на вашата организация в 

системата Negometrix. Той е и лицето, което може да създава 

профили на потребители (ваши колеги) и да им предоставя достъп до определени 

процедури. Най-долу е информацията за контакт с Администратора на услугата от страна 

на Negometrix. За всякакви въпроси по отношение на използването на системата, може да 

се свържете с нашият кол център на посоченият телефон или по имейл.  
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2.2. Таб  
 

Табът е функционалност за разделяне/групиране на данни на подсекции.  

Напр. Текущи процедури, Квалификационни системи, Затворени за участие и Планирани 

 
 

2.3.  Задължително поле за въвеждане 

 
 

2.4.  Текстови редактор с инструменти (rich text editor)  
Позволява създаване и форматиране на въведения текст 

 
 

2.5.  Текстово поле без възможност за форматиране на текст 
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2.6.  Бутони в системата  
 

Визуализацията им зависи от вида и статуса на обекта, с който работи потребителят. 

Налични са следните типове бутони: 

 

 Основни с текст  

 
 Основни с икона  

 
 

 Второстепенни  

 
 Второстепенни с икона  

 
 

2.7.  Пейджинг (странициране)  
Появява се в списъчните страници, които връщат резултат, който като брой е по-голям, от 

заложената системна настройка. 

  
 

2.8. Модални прозорци 
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2.9.  Помощ 
 

Налична е в повечето страници в системата. Описва функционалността на текущата 

страница. 

 
 

2.10. Електронен подпис 
 

Електронният подпис (сертификат) е електронният еквивалент на личния подпис. Използва 

се за удостоверяване на самоличността. Сертификатът съдържа името на собственика, името 

на издаващата организация, периода на валидност на сертификата и други данни. 

 

Не всички дейности в системата Negometrix, изискват прилагането на електронен подпис. 

Но Възложителя, може да постави изискване за използване на квалифициран електронен 

подпис (КЕП), издаден от лицензирани доставчици на удостоверителни услуги (ДУУ), при 

подаването на оферта през системата Negometrix. Списъкът на ДУУ е наличен на сайта на 

КРС http://www.crc.bg/section.php?id=182&lang=bg. 

 

2.10.1. Инсталиране на КЕП  

 

За работа с KEП през браузър ви е необходима 32 битова версия на Internet Explorer 8 или 

по-нова версия на браузъра или Mozilla версия 35 или по-нова, като при използване на 

Mozilla трябва да бъде добавен следния Add-on – signTextJS plus.  

 

За да извършите следващите стъпки е необходимо да сте с администраторски права на 

Вашия компютър. 

 

Стъпка 1: Инсталиране на драйвери и удостоверения (ако не са инсталирани) 

Инсталирайте електронния подпис на Вашия компютър. Следвайте инструкциите на 

издателя (ДУУ). Необходимо е да бъдат инсталирани: 

- драйверите за карто-четящото устройство и чип картата и 

- базовите удостоверения на доставчика на удостоверителни услуги. 

 

Стъпка 2: Добавяне на Negometrix като доверен сайт 

Добавете сайта на системата като доверен сайт. Това става като в Internet Explorer изберете 

Tools > Internet Options > Security > Trusted Sites  и добавите сайта. 

 

http://www.crc.bg/section.php?id=182&lang=bg
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Стъпка 3: Инсталиране на компонента CAPICOM  за Internet Explorer 

При работа с Internet Explorer, ще Ви бъде нужен компонентът CAPICOM на Майкрософт. 

Той се използва за работа с цифрови сертификати и подписи.  

При опит за прилагане на електронен подпис, в зависимост от операционната система и 

версията на браузъра, системата ще поиска да инсталира CAPICOM като покаже един от 

следните прозорци: 

 

 
 

Или 
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И в двата случая позволете компонента да бъде инсталиран. Рестартирайте браузъра. След 

успешното инсталиране, може да приложите вашият сертификат в системата през 

страницата - Моят профил от основното меню отдясно.  След избор на Редакция на 

настройките може да маркирате чек бокса за използване на универсален електронен подпис 

и да направите тестово подписване като приложите вашият КЕП.  

 

 
 

3. Вход и изход от системата 
 

3.1. Вход 
 

Може да достъпите системата през интернет браузър на следния адрес: 

https://platform.negometrix.com  

 

За да получите достъп до системата е необходимо да притежавате валидни потребителско 

име и парола. За повече информация относно регистрацията в системата, може да 

прегледате документа – Ръководство за регистрация в системата Negometrix. За вход в 

системата не се изисква наличието на квалифициран електронен подпис (КЕП), но имайте 

https://platform.negometrix.com/
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предвид, че Възложителят за конкретна процедура, може да изисква при подаването на 

оферта да се прилага КЕП. 

 

Въведете вашето Потребителско име и Парола и натиснете бутона „Вход“. 

 
 

3.2. Изход 
 

Натиснете „Изход“ под името на текущия потребител 

 

 
 

4. Начален екран 
 

4.1. Процедури като участник  

 

След успешен вход от служител на организация, регистрирана като доставчик/участник в 

процедури, системата автоматично пренасочва потребителя към страницата „Процедури 

като участник“.  От менюто отдясно, имате достъп до различните модули в системата.  
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4.2. Фирмен профил 

 

Фирменият профил съдържа основната информацията за организацията на текущия 

потребител в системата. Основният администратор на организацията или потребители със 

специални права, могат да редактират профила на организацията, отделите, служителите и 

групите потребители. За останалите служители от организацията, тази информация е 

достъпна само за преглед. 

 

 
 

Фирменият профил има 7 под-менюта: 

- Основна информация – съдържа информация за организацията като: кой е 

основният администратор на организацията, кое е основното лице за контакт и др. 

информация 

- Отдели – предоставя възможността за групиране на служителите на организацията 

по отдели/дирекции/звена/офиси и т.н. 

- Служители -  съдържа списък със служителите на организацията, които имат 

създаден профил за работа със системата.  Основният администратор на 

организацията може да управлява този списък. Той може да блокира достъпа на 

потребител от неговата организация до системата, да редактира настройките на 

избран потребител или да създава нов. 

- Групи от потребители – служи за групиране на служителите и, където е приложимо, 

по-лесното им добавяне към определени стъпки при участие в процедури в 

системата.  

- CPV кодове като участник – съгласно общият терминологичен речник, всеки 

доставчик може да избере CPV кодове, които представляват интерес за неговата 

организация. Когато възложител публикува процедура със CPV код от списъка, 

която е отворена за участие, системата ще изпрати съобщение до основния 

администратор на доставчика за потенциалната възможност за участие.  

- Регистър на промените – страница от която основният администратор може да 

проследи извършените действия в системата от негови колеги.  
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- Задачи – Списък със задачите за служителите на организацията, свързани с 

договори от системата.   

 

4.3.  Моят профил 

 

Достъп до личния профил на влезлият в системата потребител. Системата предоставя 

възможност за извършване на следните дейности: 

- Редакция на общите настройки  

o Пол 

o Име 

o Фамилия 

o Отдел 

o Длъжност 

o Телефонен номер 

o Мобилен телефон 

o Е-мейл 

o Профил в LinkedIn 

o Потребителско име 

o Език 

o Часова зона 

o Начална страница след вход в системата 

o Абонаменти  

- Промяна на паролата 

- Промяна на профилната снимка 

- Настройки на правата (видим при определени условия) 

- Задачи (видим при определени условия) 

- Известявания (абонамент за нотификации от системата)  

- Календар (събития за конкретния потребител относно участието в процедури и 

договори)  

- Моите експорти (списък със заявените и генерирани експорти от системата за 

конкретния потребител)  

 

4.3.1. Настройки на правата 

 

Настройките на правата са видими за: 

- Администраторите на организацията или  

- Служители от организацията, които имат зададено право да добавят 

служители/потребители към организацията.  

 

 

5. Страница: Публикувани процедури  
 

5.1. Списък с публикувани процедури 
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Страницата е публично достъпна и без да е необходима регистрация в системата. Тя 

визуализира всички публикувани процедури от Възложители използващи Negometrix. 

Процедурите са разделени на няколко таба: 

o Текущи процедури – списък с процедури, които са на етап за подаване на заявления 

за участие/оферта и ако вида на процедурата позволява,  заинтересованите 

участници могат да заявят интерес и да участват, като подадат заявление за 

участие/оферта през системата.  

o Квалификационни системи и динамични системи за доставки/ДСД – списък с 

обявени квалификационни системи/ДСД от Възложители използващи Negometrix. 

Всеки заинтересован участник, може да подаде заявление за включване в 

квалификационната система/ДСД, която представлява интерес за него.  

o Затворени за участие – процедури в които периодът за подаване на заявление за 

участие/оферта е изтекъл 

o Планирани – списък с планирани процедури обявени от възложители използващи 

Negometrix 

 

 

5.2. Участие в процедура 

 

За да участвате в процедура, трябва или да сте получили покана от Възложителя (в 

зависимост от вида на процедурата) или сами да заявите вашето участие. И в двата случая, 

вие трябва да имате регистрация в системата като участник. За повече информация вижте 

ръководството за регистрация като участник.  

 

Процедурите, в които можете да участвате, са налични в таба „Текущи процедури“ на 

списъчната страница с публикуваните процедури.  
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Как да участвате? 

Стъпка 1: В списъчната страница с публикуваните текущи процедури, изберете процедура 

с клик върху името на процедурата 

 

Стъпка 2: В детайлната страница на процедурата натиснете бутона „Участвай“ 

 
 

Внимание! Ако участието в процедурата е ограничено само до поканени от страна на 

Възложителя участници, няма да имате възможност свободно да заявите участие. Бутонът 

„Участвай“ няма да бъде видим.  

 

Стъпка 3: В появилият се прозорец:  

 



Негометрикс България ЕООД тел.: (02) 491 5202 имейл: servicedesk@negometrix.bg 

- Ако не сте влезли в системата, въведете Вашето потребителско име и парола. При 

успешен вход, ще получите съобщение в прозореца, че сте добавени като участник 

в конкретната процедура. 

- Ако нямате регистрация в системата, първо трябва да се регистрирате. Може да 

направите това от линка „Регистрирай организация“, след което повтаряте 

действието, като въведете потребителското име и паролата за вход.  

- Ако вече сте регистрирани и сте влезли в системата и изберете бутона „Участвай“, 

ще бъдете уведомени, че сте добавени като участник в процедурата.  

 
 

Стъпка 4: Натиснете името на процедурата, за повече информация и подаване на оферта. 

 

Забележка: Участието в процедура/приемането на покана от Възложителя, не задължава 

участника да подаде оферта през системата. 

 

5.3. Участие в процедура с обособени позиции 
 

Участието в процедура с обособени позиции става по аналогичен на гореспоменатия начин 

от страницата с публикуваните процедури, избора на конкретна процедура и бутона 

„Участвай“. Допълнителната функционалност при процедура с обособени позиции е, че 

системата ще очаква да заявите в кои обособени позиции искате да участвате.  

 
 

След направения от вас  избор, системата визуализира потвърждение и предоставя 

възможност за бърза навигация към общата част на процедурата и специфичните 

изисквания за обособените позиции.  
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Забележка: В процедура с няколко обособени позиции, ако участникът е изявил желание 

да участва в 1 обособена позиции, на по-късен етап може да заяви участие и в останалите 

обособени позиции. 

 

Ако сте получили покана за участие в процедура от Възложител ( в зависимост от вида на 

процедурата), в имейла с поканата ще видите линк към страница,  от която може да 

приемете или отхвърлите поканата на Възложителя.  

 

6. Страница - Процедури като участник  
 

Списъкът с процедурите, за които участникът е изявил желание да участва/приел е покани 

от Възложители, е достъпен от основното меню отдясно „Процедури като участник“ в таб 

Активни процедури. В случай, че Възложителят е архивирал процедурата, тя ще бъде 

достъпна за участника от таба – Архив.  
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6.1. Създаване на оферта 
 

За да създадете оферта в системата, трябва да отворите детайлната информация на 

процедурата, в която участвате и за която искате да подаде оферта. Имате достъп до 

процедурите в които участвате от страница „Процедури като Участник“.  При клик на 

името на процедурата , системата препраща участника към страницата с общата 

информация за процедурата – Стъпка 1. От тази страница участника може: 

- Да се запознае с параметрите на процедурата 

- Да разбере крайния срок за подаване на оферти и колко време остава (дни, часове) 

- Да се запознае с графика на процедурата 

- Да прегледа изискванията на Възложителя 

- Да прегледа образеца на ценовата оферта 

- Да достъпи страница с публикувани разяснения от Възложителя на постъпили 

въпроси по процедурата  

- Да прегледа документите към процедурата 

- Да добави колега, който да подпомага работата му в подготовката на офертата по 

процедурата 

- Да създаде оферта, която след това да попълни и подаде през системата 

- Да напусне процедурата като участник в случай, че след запознаване в детайли с 

изискванията и условията на процедурата, няма интерес да участва.  

 

За да може да подадете оферта, първо трябва да създадена такава и да я попълните през 

системата. Създаването на оферта, по никакъв начин не задължава Доставчика да я подаде. 

Всички документи , които Доставчика приложи към офертата и цялата попълнена от него 

информация ще си останат скрити за Възложителя и след отварянето на офертите, ако 

Доставчика не подаде своята оферта.  

 
 

След създаването на оферта, системата пренасочва потребителя към Стъпка 2, където се 

попълват изискванията заложени от възложителя а също и образеца на ценовата оферта.  

 

6.2. Попълване на оферта  
 

За попълване на офертата е необходимо:  

- Да сте създали оферта в системата  
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- Периода за подаване на оферти да не е изтекъл 

- Статуса на офертата да е „Неподадена“ 

 

Попълването на офертата става от Стъпка 2 - „Подготовка на оферти“. 

 
 

6.2.1. Попълване на изискванията 

 

Попълването на изискванията, които са дефинирани в системата от възложителя под 

формата на въпроси, става чрез клик върху името на съответния въпросник (например 

) в стъпка 2. При попълнено изискване, системата го отразява в полетата, 

определени за визуализация на статуса на попълване.  
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6.2.2. Попълване образеца на ценовата оферта 

 

Попълването на образеца на ценовата оферта, става чрез натискането на името на образеца 

от Стъпка 2. Системата отразява статуса на попълване, както в страницата за попълване, 

така и в обобщаващата офертата - стъпка 2. За попълване на ценовата оферта съгласно 

заложения образец, трябва да се избере линка – Въведи цени! 
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6.3. Изпращане на искане за разяснение/ въпрос към Възложителя ( в случай, 

че тази опция е активирана от Възложителя в системата) 
 

Участниците могат да изпращат искания за разяснение в установения за това срок, 

съгласно графика на процедурата и условията заложени от Възложителя.  

 

Изпращането на искане за разяснение, може да стане по два начина: 

Вариант 1: Чрез модула за изпращане на въпроси наличен от стъпка 2 

 
 

Вариант 2: При предоставяне на отговор на конкретно изискване  

 
 

6.4. Подаване на оферта 
 

Подаването на оферта през системата е възможно само в установения от Възложителя 

срок, който е визуализиран в текущата фаза на процедурата и в нейния график.   
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Подаването на оферта става от Стъпка 2.  

 

Бутонът „Подай офертата“ се намира в обобщаващия офертата екран в Стъпка 2. 

Потребителят може да се запознае с текущата фаза на офертата, статуса на попълване на 

офертата, дали има не-отговорени изисквания или не-попълнени полета в образеца на 

ценовата оферта.  

 

 
 

При натискане на бутона „Подай офертата“ системата ще поиска от участника да потвърди 

подаването на офертата с паролата на потребителя за достъп до системата.  

Внимание! В случай, че Възложителя изисква офертите да са подписани с КЕП , системата 

ще изисква от участника да приложи своят КЕП при подаването на офертата.  

 

Успешно подадената оферта е достъпна от Стъпка 3 - „Подадени оферти“. 
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Внимание! Подадената оферта, видима в Стъпка 3, не може да бъде променяна. Корекции 

по офертата могат да се извършат, само след изричното оттегляне на офертата през бутона 

„Корекция на оферта“. 

 

6.5. Корекция на оферта  
 

Подадената оферта, може да бъде коригирана само преди да е изтекъл крайния срок за 

подаване на оферти. След този срок, подадената оферта не може да бъде променяна. 

Корекцията се извършва чрез бутона „Корекция на офертата“, наличен в Стъпка 3.  

 

Изтеглената за корекция оферта се премества автоматично в Стъпка 2, където участника 

може да извърши необходимите промени, след което отново да подаде офертата по 

гореописания начин за подаване на оферта. 

 

7. Подаване на оферта в процедура с обособени позиции 
 

7.1. Създаване на оферта  
 

Създаването на оферта става по аналогичен начин, през бутона за създаване на оферта от 

Стъпка 1.  

 

Особени моменти: 

 

За по-лесна навигация между общата част на процедурата (обикновено в нея са 

документите за подбор, които са общи за всички обособени позиции) и самите 

обособените позиции (Предложенията за изпълнение и ценовата оферта за всяка конкретна 

обособена позиция) в системата се появява помощен линк . Този линк е 
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винаги в горната лява част на екрана, под името на процедурата и е достъпен както от 

контекста на всяка обособена позиция, така и от общата част.  

 
Този линк ви показва прозорец, в който: 

- Са визуализирани всички обособените позиции към процедурата. Участникът може 

да заяви участие за обособени позиции, в които все още не е заявил участие или да 

откаже участието в позиция, за която е заявил такова намерение. Тази 

функционалност е налична само в установеният срок за подаване на оферти. 

- Показан е статусът на попълване на офертата (общата част и по обособени позиции) 

- Показан е статусът на подаване на офертата (по обособени позиции) 

- При подаване на оферта Участникът избира сам, за кои обособени позиции ще 

подаде оферта.     
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7.2. Попълване на оферта 
 

Попълването на офертата е аналогично, като при подаване на оферта в процедура без 

обособени позиции. Важно е да се попълнят офертите за всяка една обособена позиция, в 

която участвате и за която искате да подадете оферта.  

 

Особени моменти: 

Няма строго определен ред за попълване на офертата при процедура с обособени позиции. 

По-долу може да видите примерни стъпки покриващи целият процес. 

 

Стъпка 1: Създайте оферта в стъпка 1 (ако не е създадена) 

Стъпка 2: Попълнете Въпросника „Документи за подбор“ в стъпка 2 

Стъпка 3: Изберете , след това изберете името на обособената 

позиция, в която участвате и смятате да подадете оферта. Системата ще ви пренасочи към 

детайлната информация за обособената позиция. 

Стъпка 4: Попълнете „Предложение за изпълнение на поръчката/Техническо 

предложение“ и образеца на ценовата оферта в стъпка 2 (за обособената позиция) 

Стъпка 5: Изберете , и повторете стъпки 3 и 4 за останалите 

обособени позиции, в които участвате и за които искате да подадете оферта.  

 

7.3. Изпращане на искане за разяснение  
 

Виж т. 6.3 от ръководството. 

Особени моменти: 

 

Изпращането на искане за разяснение може да бъде извършено от контекста на всяка 

обособена позиция, като в този случай искането за разяснение е за съответната обособена 

позиция.  

 

7.4. Корекция на оферта 
 

Подадената оферта може да бъде коригирана в само в срока за подаване на оферти. След 

този срок офертата не може да бъде променяна. При корекция на оферта в  процедура с 

обособени позиции, Участника изтегля за корекция цялата оферта с всички обособени 

позиции.  

 

Корекцията премества офертата от стъпка 3 в стъпка 2, където участника може да извърши 

необходимите промени, след което отново да подаде офертата по гореописания начин за 

подаване на оферта. При повторното подаване участника, трябва отново да изберете 

обособените позиции за които иска да подаде оферта.   
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8.  Други функционалности 
 

8.1. Документен център 
 

Достъпът до Документния център (ДЦ) става от основното меню – страница Документи. 

 

Модулът „Документи“ наподобява работата на файлов мениджър в 

Windows Explorer и има дървовиден изглед отляво, а отдясно 

съдържанието на избрания елемент от менюто. ДЦ разполага със 

системни папки (не могат да бъдат изтрити) и такива, създадени от 

потребителя. Системните папки са: 

- Името на текущия потребител 

- Името на организацията на текущия потребител   

- Всяка процедура има своя системна папка  

- Всяка Оферта има системна папка  

- Системна папка „Архив“ за всяка Организация – съдържа 

документацията от всички архивирани Процедури 

 

Системата допуска работа само с определени типове документи, които са одобрени от 

администратора на системата. При качване на документ в системата, в случай че файлът е 

от не-позволените формати,  системата ще покаже съответното съобщение. От 

съображение за сигурност, е забранено да се качват файлове от тип .exe, .bat и други 

изпълними файлове. Системата забранява качването на файлове с обем по-голям от 

позволеният от администратора на системата. На екрана на потребителя се визуализира 

съответно съобщение в случай че файлът надхвърля допустимия размер.  

 

При достъпване на ДЦ от контекста на Процедура, за улеснение на потребителя системата 

автоматично позиционира потребителя върху системната папка на процедурата. 

 

8.2. Съобщения 
 

Достъпът до модула „Съобщения“ става от секцията от основното меню – страница 

Съобщения. 
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Модул „Съобщения“ служи за комуникация между регистрираните потребители в 

системата.  

 

Модулът наподобява пощенска кутия и има дървовидна структура от четири нива в лявата 

част и съдържание отдясно. Всички нива са от системен тип и не могат да бъдат 

редактирани или премахвани. 

 
 

Действията, които потребителят може да извършва са: 

- Изпращане на ново съобщение 

- Отговор на получено съобщение 

- Препращане на получено съобщение 

- Маркиране на избраните като прочетени 

- Създаване на шаблони  

- Използване на тагове при създаване на съобщения 

- Търсене 

 

8.2.1. Изпращане на ново съобщение 

 

Действието става чрез избирането на бутона . В страницата за създаване на 

съобщение потребителят може: 

- Да избере процедура, към която да свърже даденото съобщение. В този случай 

системата ще го улесни, като му предостави опцията да избере за получатели само 

потребители измежду участниците в избраната процедура. 
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- Да изпрати копието до потребители, които не са регистрирани в системата, като им 

въведе е-мейлите разделени с , или ;. Това става чрез функционалността: 

  
- Да изпрати копие до получатели, регистрирани в системата 

 
- Да запази съобщението като чернова. Може да бъде намерено в кутията „Чернови“. 

Веднъж изпратена, черновата става нормално съобщение и бива премахнато от 

папката „Чернови“. 

- Да прегледа съобщението преди да го изпрати 

- Директно да го изпрати 

- Да го запази като шаблон. Може да бъде намерено в кутията „Шаблони“ и може да 

бъде използвано за многократни изпращания на сходни / типови  като съдържание 

съобщения. 

 

8.2.2. Работа с тагове 

 

Използването на тагове при създаване на ново съобщение ви позволява да 

персонализирате съобщението до получателите. Използването на тагове в съдържанието 

на съобщението при изпращането му ще задейства функционалност, която ще замести 

таговете със съответното им съдържание от системата.  

Пример:  
Уважаема\и  [RecipientGender]  [RecepientFirstName] [RecepientLastName] , 

В изпълнение на … 
 

Системата ще го интерпретира като: 

 
Уважаема\и  Г-жа Мария Петрова, 

В изпълнение на … 
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Така всеки получател може да получи персонално своето персонално съобщение.  

 

За допълнителни въпроси относно начина на работа със системата във връзка с участие в 

процедура, може да се свържете с нашият кол център на тел. (02) 491 5202 или по имейл на 

адрес servicedesk@negometrix.bg  

mailto:servicedesk@negometrix.bg

