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РАЗДЕЛ І 

Общи положения 

 

 Чл. 1. (1) Настоящите правила  уреждат: 

1. Реда за планиране, подготовка и провеждане на процедурите за 

възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) , 

както и координацията между административните звена в ИА “Военни клубове и 

военно-почивно дело”  (ИА “ВКВПД”) при осъществяване на тези дейности;  

2. Задълженията и отговорностите на административните звена в ИА 

“ВКВПД” и техните служители във връзка с възлагането на обществени 

поръчки; 

3. Съхранението и достъпа до документите, създадени и събрани в хода на 

провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки; 

4. Мониторинга и контрола по изпълнение на договорите за възлагане на 

обществени поръчки, както и воденето на Регистър на проведените от ИА 

„ВКВПД” обществени поръчки. 

5. Правилата за поддържането на профила на купувача, включително за 

удостоверяването на датата на публикуването на електронните документи в него, 

при условията и по реда на Закона за електронното управление. 

(2) Тези правила целят да създадат условия за законосъобразно и 

ефективно разходване на бюджета и средства от европейски фондове, както и 

публичност и прозрачност в дейността по планиране, провеждане и възлагане 

на обществените поръчки в ИА “ВКВПД”.  

Чл. 2. (1) Възлагането на обществени поръчки се провежда в съответствие с 

разпоредбите на ЗОП и Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки (ППЗОП), както и на останалите действащи нормативни актове, 

уреждащи отношенията във връзка с възлагането и изпълнението на обществени 

поръчки. 

(2) Възложител на обществените поръчки е изпълнителния директор на ИА 

“ВКВПД”. 

(3) Изпълнителният директор може да делегира правомощията си по ал. 2 на 

някой от заместник-изпълнителните директори или на длъжностно лице от 

администрацията на ИА “ВКВПД” в съответствие с чл. 8, ал. 2 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП). 

(4) Видът на процедурата за отделните обществени поръчки се определя 

съгласно чл. 16 от ЗОП.  

(5) Стойността на планираните обществени поръчки се определя съгласно 

чл. 15 от ЗОП. 

Чл. 3. (1) Заявители по смисъла на настоящите правила са главния 

директор на главната дирекция  и директорите на дирекции в ИА “ВКВПД”, 

чиито функции съгласно Устройствения правилник на ИА “ВКВПД” са 

свързани с предмета на съответната обществена поръчка. При отсъствие на 

главния директор или директора на съответната дирекция, заявяването се 

извършва от служителя, определен по законоустановения ред да го замества.  
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(2) Възлагането на обществените поръчки в ИА “ВКВПД” се извършва 

при наличието на някое от следните условия: 

1. Включване в план – графика на ИА “ВКВПД” за предстоящата 

финансова година и в Плана за материално – техническо осигуряване на 

Агенцията,  който е част от Единния финансов план за материално – техническо 

осигуряване на Министерство на отбраната, Единния поименен списък за 

строителство и строителни услуги, който е част от ЕПС на МО (Планът за 

материално-техническо осигуряване и Единният поименен списък се изготвят 

общо за Агенцията от Дирекция „Финанси”) или при обоснована необходимост, 

възникнала след изготвяне на план – графика, по реда на чл. 10 от настоящите 

правила;  

2. Наличие на финансови средства в бюджета на ИА “ВКВПД” в случаите 

на възлагане на обществени поръчки, невключени в план – графика (наличие на 

финансова обезпеченост); 

3. Осигурено финансиране, при сключване на договори по програми, 

финансирани със средства от Европейския съюз; 

Чл. 4. Предварителният контрол относно поемане на задължения или 

извършване на разход по повод възлагане и изпълнение на обществените поръчки 

се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закона за финансовото 

управление и контрол в публичния сектор и заповед на изпълнителния директор 

на ИА “ВКВПД” за осъществяване на предварителен контрол за 

законосъобразност преди стартиране на процедурите по ЗОП.  

Чл. 5.  (1) Административната организация по изпълнение на изискванията 

на настоящите правила при възлагането на обществени поръчки се осъществява 

от отдел “Обществени поръчки и контрол” („ОПК”) в дирекция “Управление на 

собствеността” („УС”) на ИА “ВКВПД”.  

(2) Всички дирекции в администрацията на ИА “ВКВПД” участват в 

отделните етапи от подготовката и провеждането на процедурите, както и в 

дейностите по контрол на изпълнението на сключените договори за обществени 

поръчки съгласно разпоредбите на настоящите вътрешни правила. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Планиране на обществените поръчки 

 

Чл. 6. Планирането на обществените поръчки се извършва от отдел 

“Обществени поръчки и контрол” на база: 

- представените до дирекция “УС” в срок до 30 март на текущата година 

мотивирани предложения, направени от заявителите по чл. 3 по реда на този 

раздел; 

- отчетни данни от предходни години за разходваните бюджетни 

средства за стоки и услуги. 

Чл. 7.  (1) Всяка година в срок до 1-ви март директорът на дирекция „УС” 

отправя запитване до главния директор и директорите на дирекции относно 

необходимостта от извършване на строителство, осъществяване на доставки на 

стоки и/или предоставяне на услуги през следващата календарна година. 
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(2) В срок до 30 март, главният директор и директорите на дирекции от 

администрацията на ИА “ВКВПД” представят на хартиен и електронен носител в 

дирекция „УС” мотивирани предложения (заявки) по образец, съгласно 

Приложение № 1 за планираните процедури за възлагане на обществени поръчки 

за следващата календарна година,  в съответствие с нуждите на заявителя, които 

съдържат: 

1. наименование  на поръчката и описание на нейния предмет; 

2. обща стойност (ориентировъчна) без ДДС, включително  на обособени 

позиции, необходима за определяне вида на процедурата и  за изготвяне на 

 предварително обявление, по смисъла на чл. 23 от ЗОП; 

3. вид, обем и място на извършване на поръчката;  

4. мотиви за избор на процедури на договаряне, в случай, че се предвижда 

този ред на възлагане; 

5. краен срок за стартиране на обществената поръчка и краен  срок за 

сключване на договора; 

6. обосновка на необходимостта от поръчката; 

7. обосновка на заявените количества или на посочения обем на 

поръчката; 

8. специфични особености, ако има такива; 

9. заявител. 

(3) За определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка 

заявителите анализират стойността на предходни поръчки със същия 

предмет, както и отчетните данни от предходни години за разходваните 

бюджетни средства за аналогични дейности, като се отчита и ръста на 

инфлацията. За дейности, за които такива данни не са налични, заявителите 

може да извършат предварително проучване за стойността на поръчката, 

включително и на обособените позиции. 

 (4) Прогнозната стойност на обществените поръчки , които се 

финансират напълно или частично със средства от европейски фондове, 

трябва да е съобразена с бюджетите на одобрените проекти.  

(5) Предложенията по ал. 2 се обобщават от отдел „Обществени 

поръчки и контрол“ до 15 април в проект на план – график на обществените 

поръчки за следващата календарна година, съгласно Приложение № 2, който 

съдържа информация относно:  

1. пореден номер; 

2. наименованието на обществената поръчка; 

3. описание на предмета на поръчката; 

4. количество или обем на поръчката; 

5. място на извършване на поръчката; 

6. обща прогнозна стойност без ДДС (включваща и обособените 

позиции), определена съобразно  разпоредбите на чл. 15 от ЗОП;  

7. срок за изпълнение (месеци/години) 

8. обща прогнозна стойност с ДДС за целия срок (включваща и 

обособените позиции); 
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9. вид на процедурата съобразно стойността на обществената поръчка и 

стойностите на поръчките със сходен предмет, предвидени за календарната 

година; 

10. начало на подготовка на процедурата; 

11. месец от годината, през който се предвижда да бъде сключен договор; 

12. източник на финансиране; 

13. заявител. 

(6) Проектът на план – график се утвърждава от изпълнителния 

директор на Агенцията, след което се изпраща на директора на дирекция 

„Финанси” за планиране в проекто-бюджета на Агенцията за следващата 

календарна година и включване в проекта на план за материално-техническо 

осигуряване. 

(7) Директорът на дирекция “Финанси” в срок до 10 работни дни след 

получаване на утвърдената бюджетна сметка на Агенцията за текущата година 

изготвя становище до дирекция „УС” относно финансовата обезпеченост на 

прогнозната стойност на поръчките, посочени в проекта на план – графика по ал. 

5.  

Чл. 8. (1) В 10 - дневен срок от получаване на мотивираното становище  по 

чл. 7, началникът на отдел “ОПК” изготвя план – график на обществените 

поръчки, съгласно Приложение № 2 за текущата бюджетна година и го представя 

с мотивиран доклад – съгласуван от главния директор, директорите на 

дирекциите заявители, главния секретар и заместник-изпълнителните директори, 

на изпълнителния директор на Агенцията за утвърждаване. 

(2) План – графикът на обществените поръчки се утвърждава  от 

изпълнителния директор за текущата година. 

(3) В тридневен срок от утвърждаване на план – графика на обществените 

поръчки, същият се изпраща на всички заявители за сведение и изпълнение.  

(4) Контролът по изпълнение на план – графика се осъществява от  главния 

секретар.  

Чл. 9. (1)  Въз основа на утвърдения план – график, отдел "Обществени 

поръчки и контрол" подготвя и представя за подпис на изпълнителния 

директор на Агенцията предварителни обявления за процедури за възлагане на 

обществени поръчки, които отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1 от ЗОП  и 

които възложителят възнамерява да открие в следващите 12 месеца. 

(2) В случай, че до 25 февруари не е утвърден план – график на 

обществените поръчки, отдел "Обществени поръчки и контрол" подготвя и 

представя за подпис на изпълнителния директор на Агенцията предварителни 

обявления за процедури за възлагане на обществени поръчки, които отговарят на 

изискванията на чл. 23, ал. 1 от ЗОП  и които възложителят възнамерява да открие 

в следващите 12 месеца, въз основа на съгласувания проект на план – график. 

(3) В срок до 28 февруари отдел „ОПК“ изпраща предварителните 

обявления до Агенцията по обществени поръчки – за вписване в Регистъра на 

обществените поръчки или ги публикуват в профила на купувача и до 

Официалния вестник на Европейския съюз в предвидените в ЗОП случаи. 
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Чл. 10. (1) Утвърденият от изпълнителния директор план – график може да 

се изменя при промяна на поименните списъци за капиталовите разходи на 

Агенцията.  

(2) При промяна на план – графика през годината, той се съгласува от 

главния директор, директорите на дирекции, главния секретар, заместник-

изпълнителните директори и се утвърждава от изпълнителния директор на 

Агенцията. 

(3) Направените предложения и утвърденият план – график, както и 

посочените в предварителните обявления обществени поръчки, не изключват 

възможността за провеждане и на други процедури за задоволяване на 

възникнали текущи потребности на администрацията, както и в изпълнение на 

програми, приети или утвърдени по съответния законов ред. 

(4)  Възлагане на обществени поръчки, които не са включени в утвърдения 

план – график, може да се извърши при едновременното наличие на следните 

условия: 

1. писмено мотивирано предложение на ръководителя на 

административното звено заявител; 

2. наличие на финансови средства при спазване на изискванията на чл. 15, 

ал. 6 от ЗОП за определяне на стойността на поръчката; 

3.  преценка по целесъобразност от изпълнителния директор или 

упълномощено от него длъжностно лице и негово изрично разпореждане по 

предложението по т. 1, при спазване на изискванията за законосъобразност на 

решението. 

(5) Възлагане на обществени поръчки, които не са включени в утвърдения 

план – график, се извършва и при одобряване и подписване на договор за 

изпълнение на нов проект, финансиран напълно или частично със средства от 

европейски фондове или други извънбюджетни средства. 

 

РАЗДЕЛ III 

Ред за стартиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки 

 

 Чл. 11. (1) Подготовката на възлагането на всяка конкретна обществена 

поръчка започва с доклад, съдържащ  предложение от административното звено - 

заявител по чл. 3, ал. 1, отправен до изпълнителния директор или 

упълномощеното лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП в срок не по-късно от 90 календарни 

дни преди началото на откриване на процедурата посочена в одобрения план 

график. 

(2) Докладът по ал.1 трябва да съдържа: 

1. предмет на обществената поръчка 

2. обосновка за необходимостта от възлагането й 

3. количество или обем на поръчката 

4. обосновка на посочените количества или обем на поръчката; 

5. ориентировъчна обща стойност без ДДС (включваща и обособените 

позиции, когато се предвиждат такива), определена съобразно чл. 15 от ЗОП 
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6. техническо задание/техническа спецификация и методика за оценка при 

критерий икономически най-изгодна оферта, подписани от лицата, които са ги 

изработили. 

8. изисквания към финансовото и икономическо състояние, техническите 

възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците.  

(3)  В случай, че за изработването на техническите спецификации, на 

методиката за оценка на офертите в документацията за участие в процедурата при 

критерий икономически най-изгодна оферта, както и на конкурсните програми 

при конкурсите за проект административното звено - заявител на конкретната 

обществена поръчка не разполага с експерт, който има професионална 

компетентност, свързана с предмета на поръчката, неговият ръководител 

информира изпълнителния директор за необходимостта  от предприемане на 

действия за привличане на външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от 

ЗОП или други, чрез възлагане в съответствие със ЗОП. Документите по 

изречение първо се подписват от лицата, които са ги изработили.  

(4) Осигуряването на външни експерти, цялостният процес на координация  

с него до предаване на техническите задания и методиката за оценка е  

задължение на административните звена – заявители. 

Чл. 12.  (1) Докладът по чл. 11, ал. 1 се съгласува предварително с 

директора на дирекция „Финанси“ относно наличието на бюджетни средства и 

разходването им и наличието на открита позиция в Плана за материално-

техническо осигуряване или Единния поименен списък на Агенцията и с 

директора на дирекция “УС” относно определянето на стойността и вида на 

обществената поръчка съгласно правилата на чл. 15 от ЗОП. 

(2) След положителна резолюция на изпълнителния директор на Агенцията 

или упълномощено от него длъжностно лице, предложението се насочва към 

отдел „ОПК“ за изготвяне на документацията.  

 (3) Техническото задание/техническите спецификации, критериите за 

допустимост и методиката за оценка включват: 

1. пълно описание на предмета на поръчката, включително по обособени 

позиции; 

2. инвестиционните проекти, ако поръчката е с обект строителство; 

3. изисквания към кандидатите или участниците за финансово и 

икономическо състояние, технически възможности и/или квалификация (съгласно 

чл. 50 и 51 от ЗОП); 

4. условия за изпълнение на поръчката: срок, начин и място на изпълнение 

на поръчката; изискуеми минимални гаранционни срокове и обслужване; 

предлаган размер на гаранцията за участие и изпълнение; 

 5. методика за оценка на офертите; 

6. предложение относно възможностите за представяне на вариантност на 

предложенията, и начин за участие при обособени позиции - само за една, за 

всички, за една или повече.  

(4) Техническите задания/техническите спецификации, критериите за 

подбор или методиката за оценка по обществена поръчка по проект, финансиран 

напълно или частично със средства от европейски фондове, се насочват към 

ръководителя на проекта за предприемане на действия за изготвяне на 
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документацията за провеждане на обществената поръчка. В случай, че 

разработването на документацията се възлага на външен изпълнител, в комисията 

за приемането й задължително участва експерт от отдел “Обществени поръчки и 

контрол”. 

(5) След изготвянето на документацията по ал. 4, тя се изпраща от 

ръководителя на административното звено заявител за съгласуване от отдел 

„ОПК”. 

(6) В случай, че документацията по обществената поръчка е по проект 

финансиран напълно или частично със средства от европейски фондове подлежи 

на предварителен контрол за законосъобразност, ръководителят на съответния 

проект изпраща съгласуваният от отдел “ОПК” проект на документация до 

съответния управляващ орган. 

Чл. 13.  При представяне на непълен комплект документи или документи, 

които не отговарят на изискванията на чл. 11 и чл. 12, необходими за обявяването 

на процедура, отдел „ОПК” в срок от 7 дни ги изисква от административното 

звено – заявител, като уведомява за това обстоятелство възложителя. 

Чл. 14. (1) При наличие на условия за възлагане на обществена поръчка 

чрез процедура по чл. 90 от ЗОП, главният директор/директорът на дирекцията - 

заявител мотивират избора на процедурата и предлага списък на лицата, до които 

да се изпратят покани за участие. 

(2) В случаите когато откритата или ограничената процедура е прекратена 

по чл. 39, ал. 1, т. 1 или т. 3 от ЗОП, началникът на отдел „Обществени поръчки и 

контрол” мотивира избора на процедурата и предлага списък на лицата, до които 

да се изпратят покани за участие. 

Чл. 15. (1) При съставяне на списък с лица, до които ще бъдат отправени 

покани за участие в процедури на договаряне по ЗОП, дирекциите – заявители на 

съответната поръчка задължително вземат предвид следните критерии, при 

отчитане на вида и обема на съответната обществена поръчка: 

1. дейността на лицата да е специализирана в предмета на обществената 

поръчка; 

2. лицата да имат доказан опит в областта, предмет на обществената 

поръчка; 

3. лицата да разполагат със специалисти и да имат необходимото 

оборудване за изпълнение на обществената поръчка. 

(2) В зависимост от предмета, вида и обема на поръчката, могат да се 

определят  и допълнителни критерии. 

 Чл. 16. (1) Началникът на отдел “ОПК” определя служител от отдел 

“ОПК”, който отговаря за изготвянето на документацията в определен срок. 

(2) Определеният за изготвянето на документацията служител отговаря за: 

1. нейното съгласуване с посочените в настоящите правила 

административни звена и лица; 

2. следи за спазването на сроковете, посочени в обявлението и 

законоустановените срокове при провеждане на процедурата и подготвя проект 

на заповедта за комисия за избор на изпълнител. 

Чл. 17. (1) Подготовка на документация за обществена поръчка включва 

изготвяне на: 
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1. решение за откриване на процедурата; 

2. обявление за обществената поръчка (респ. покана за участие в 

договарянето); 

3. указания към кандидатите за участие в процедурата;  

4. техническо задание/техническа спецификация; 

5. инвестиционните проекти, когато се изискват при обществена поръчка за 

строителство; 

6. показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на 

комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически 

най-изгодната оферта;  

7. образец на офертата; 

8. проект на договор; 

9. други образци и документи, съгласно изискванията на ЗОП и в 

зависимост от спецификата на поръчката. 

(2) Подготовката на документация за обществена поръчка по проекти, 

финансирани напълно или частично със средства от европейски фондове включва 

и специфичните изисквания за подготовка на документацията по правилата на 

съответната програма. 

 (3) Документите по ал. 1 се изготвят в 1 екземпляр, комплектоват се в 

отдел “Обществени поръчки и контрол“ съобразно изискванията на чл. 28, ал. 

1 от ЗОП, подписват се от лицето, изготвило документите и се  съгласуват от 

началника на отдел “ОПК”, директора на дирекция „УС“, директора на 

дирекция “Финанси” и директора на дирекцията – заявител, след което се 

предоставят на лицето, определено със заповедта по чл. 4 за осъществяване на 

предварителен контрол за законосъобразност.  

(4) Документите по проекти, финансирани напълно или частично със 

средства от европейски фондове се изготвят в 2 екземпляра в 

административното звено, координиращо изпълнението на съответния проект 

съобразно изискванията на чл. 28, ал. 1 от ЗОП, подписват се от лицето, 

изготвило документите и се предоставят на лицата по ал. 3 за съгласуване и на 

лицето, определено със заповедта по чл. 4 за осъществяване на предварителен 

контрол за законосъобразност.  

 (5)  Лицата по ал. 3 и 4 съгласуват получените документи в срок от два 

работни дни. 

Чл. 18 (1). След издаването на контролен лист от лицето, определено 

със заповедта по чл. 4 за осъществяване на предварителен контрол за 

законосъобразност, решението за обявяване на процедурата се представя за 

утвърждаване от изпълнителния директор на Агенцията . 

(2) Решенията, придружени с проектите на документация за обществени 

поръчки по проекти, финансирани напълно или частично със средства от 

европейски фондове, се предоставят за подпис на възложителя с копие от 

кореспонденцията с Управляващия орган, свързана с предмета на поръчката. 

Чл. 19 (1) При формулиране на основните изисквания към 

участниците/кандидатите за икономическо и финансово състояние, както и 

технически възможности, опит и/или квалификация, се съобразяват особеностите 

на предмета на конкретната поръчка. 
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  (2) Избраният критерий и методиката за оценка трябва да позволяват 

постигане на максимална обективност при подбора на офертите. 

Чл. 20. (1) Външните експерти по чл. 11, ал. 3 от настоящите правила се 

осигуряват в съответствие със ЗОП, по предложение на административното звено 

- заявител, което уточнява задачите, които трябва да се изпълнят и осъществява 

цялостния процес по координация с избрания външен експерт за предоставяне на 

необходимите данни и информация за изготвяне на техническото задание и 

методиката за оценка. 

(2) Техническите задания, изготвени от външни експерти въз основа на 

договор, се приемат от комисия, назначена от възложителя за всеки конкретен 

случай. В състава на комисията задължително има служител на 

административното звено – заявител на обществената поръчка.  

Чл. 21. В случаите, когато обществената поръчка се възлага чрез процедура 

на договаряне без обявление или процедура на договаряне с обявление, 

лицата, до които се изпращат покани за участие, се определят от възложителя, 

по предложение от съответния ръководител на административното звено - 

заявител на поръчката или на директора на дирекция “УС”. Подборът се 

мотивира в доклад, който се представя заедно с техническото 

задание/техническата спецификация, критерият за оценка и методиката при 

икономически най-изгодна оферта.  

Чл. 22.(1) Документацията за участие се публикува в профила на купувача в 

първия работен ден, следващ деня на публикуване на обявлението. 

(2) Документацията се предоставя срещу заплащане на всяко лице, поискало 

това, включително като му се изпраща за негова сметка. 

(3) Цената на документацията се определя по предложение на дирекция 

“Финанси” на база действителните разходи за нейното отпечатване и 

размножаване.  
  

 

РАЗДЕЛ ІV 

Обявяване и провеждане на процедурата за възлагане на обществена 

поръчка по реда на ЗОП  

 

 Чл. 23.  Процедура за възлагане на обществена поръчка се открива с 

решение на Възложителя или упълномощено от него длъжностно лице на 

основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП. 

 Чл. 24. (1) Отдел “Обществени поръчки и контрол” изпраща с 

придружително писмо, подписано от изпълнителния директор или 

упълномощеното от него длъжностно лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП, а в случаите 

когато се изпраща по електронен път - с използване на електронен подпис, до 

Агенцията по обществени поръчки решението и обявлението за обществената 

поръчка за вписването им в регистъра на АОП и за вписване в „Официален 

вестник” на ЕС. 

(2) Отдел “Обществени поръчки и контрол” организира и изпращането на 

поканите за участие в случаите, когато това е предвидено в ЗОП. 
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(3) Началникът на отдел „ОПК”, съгласувано с директора на дирекция “УС” 

предлага на изпълнителния директор да бъдат определени със заповед  

длъжностни лица от отдел “ОПК”, които да изпращат обявленията и решенията 

по ал. 1 с електронен подпис, както и да изпращат  съобщенията до средствата за 

масово осведомяване в случаите, предвидени в ЗОП.  

(4) Изпълнителният директор на Агенцията издава заповед, с която 

упълномощава предложените по реда на ал. 3 длъжностни лица. 

 Чл. 25. (1) Отдел „Обществени поръчки и контрол“ : 

 1. при поискване, организира подготовката на копия от документацията за 

участие в процедурите; 

 2. отговаря за подготовката на поканите при процедури на договаряне със 

или без обявление по ЗОП.  

 (2) Документацията за участие в процедурата се предоставя от служител от 

отдел “Обществени поръчки и контрол” на кандидатите, предварително поискали 

това и заплатили стойността й по банков път, след представяне на платежен 

документ.  

(3) Предоставянето на документацията се описва в “Регистър на закупената 

документация” от служителя, който я предоставя.  

(4) Регистърът съдържа: обект на обществената поръчка; участник – име на 

физическото лице или фирма на търговеца, ЕИК, адрес за кореспонденция и 

МОЛ, лице за контакти  /телефон и факс за връзка; дата на платежния документ; 

подпис на получателя на документацията (когато се получава на ръка) и подпис 

на служителя, предоставил/изпратил документацията. 

 Чл. 26. (1) В случаите, когато в законоустановените срокове постъпят 

искания от участници за разяснения по документацията, служителят от отдел 

“Обществени поръчки и контрол”, определен по реда на чл. 16, ал. 1, съвместно с 

административното звено - заявител, подготвя писмен отговор в срок от два дни 

от постъпване на искането и го представя за подпис на възложителя. 

 (2) Когато въпросът е от технически характер, отговорът се изготвя от 

административното звено – заявител. 

 (3) Когато въпросът се отнася до провеждането на процедурата, отговорът 

се изготвя от отдел “ОПК”, съгласувано със заявителя. 

(4) Служителят определен по реда  на чл. 16, ал. 1, изпраща разяснението за 

публикуване на профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. 

Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в 

деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва 

информация за лицата, които са ги поискали. 

Чл. 27. (1) При приемане на офертите или заявленията за участие 

служителят от отдел “Канцелария и архив” на дирекция “АПОЧР” отбелязва 

върху плика поредния номер, датата и часа на получаването и издава документ с 

входящ номер.   

(2) Служителят по ал. 1 вписва офертите/заявленията за участие във Входящ 

регистър, който съдържа:  

1. обект на обществената поръчка; 

2. наименование на участника; 

3. входящ номер; 
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4. подпис на приносител; 

5. пълномощно /когато приносителят е упълномощен представител на 

участника/; 

6. всички обстоятелства, в случаите при които възложителят не е приел и е 

върнал незабавно на кандидатите оферти/заявления, които са представени след 

изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. 

(3) До деня на отварянето им, определен със заповед на Възложителя, 

входящият регистър и офертите/заявленията се съхраняват в отдел “Канцелария и 

архив” на дирекция “АПОЧР”. 

(4) Определеният със заповед на изпълнителния директор председател на 

комисия за провеждане на обществена поръчка получава срещу подпис от отдел 

“КА” входящия регистър и постъпилите оферти на кандидатите. 

 Чл. 28. Когато в срока, определен за представяне на офертите или 

заявленията, няма постъпила оферта, началникът на отдел „ОПК“, уведомява 

Възложителя чрез директора на дирекция “УС”. След преценка и разпореждане на 

Възложителя, отдел “Обществени поръчки и контрол”, изготвя проект на решение 

за удължаване на срока за подаване на оферти или на проект на решение за 

прекратяване на процедурата. 

 Чл. 29. (1) Проектът на заповед за назначаване на комисия за разглеждане и 

оценка на офертите се подготвя от отдел „Обществени поръчки и контрол”. В 

състава на комисията се включва задължително един юрист, а най-малко 

половината от останалите членове са лица, притежаващи професионална 

компетентност, свързана с предмета на поръчката. Комисията се състои от 

нечетен брой членове – най-малко петима, а в случаите по чл. 14, ал. 3 от ЗОП – 

най-малко трима.  

(2) Членове на комисията или консултанти могат да бъдат лица, които 

декларират, че: 

1. нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на 

определен кандидат или участник; 

2.  не са "свързани лица" с кандидат или участник в процедурата или с 

посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или 

контролни органи; 

3. нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка; 

4. не са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите 

спецификации в методиката за оценка на офертата. 

(3) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна 

обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията. 

(4) Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя 

декларация за съответствие на обстоятелствата по ал. 2 и за спазване на 

изискванията по ал. 3 след получаване на списъка с кандидатите или участниците 

и на всеки етап от процедурата, когато настъпи или бъде установена промяна в 

декларираните обстоятелства. 

(5) Председателят на комисията: 

1. ръководи заседанията на комисията, организира и координира работата 

на членовете й; 
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2. следи за спазване срока на работата на комисията и при необходимост 

уведомява Възложителя за необходимостта от удължаването му; 

3. уведомява Възложителя за необходимостта от определяне на нов член в 

случаите, когато редовен член не може да бъде заместен от резервен; 

4. подписва кореспонденцията с кандидатите или участниците в 

процедурата; искането за обосновка по чл. 70, ал. 1 от ЗОП; искане за разяснение 

по чл. 68, ал. 11 от ЗОП; уведомлението за отваряне на ценовите оферти; 

5. уведомява с доклад Възложителя за приключване работата на комисията 

и го предоставя заедно с всички документи, събрани в хода на процедурата и 

протокола за работата на комисията. 

Чл. 30. (1) Изпълнителният директор или упълномощеното лице по чл. 8, 

ал. 2 от ЗОП има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на 

процедурата преди издаване на съответните решения. 

(2) При осъществяване на контрола по ал. 1 възложителят проверява само 

съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с 

изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената 

поръчка. 

(3) В случай че при контрола по ал. 1 се установят нарушения в работата на 

комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на 

процедурата, възложителят дава писмени указания за отстраняването им в 5-

дневен срок от представянето на съответния протокол. 

(4) Указанията на възложителя по ал. 3 са задължителни за комисията. 

Извършените действия и взетите решения в изпълнение на указанията се 

отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към него се прилага особено 

мнение. 

Чл. 31. При провеждането на обществена поръчка, отдел “Обществени 

поръчки и контрол” организира изпращането на всички документи относно  

провеждането на обществената поръчка - лично “на ръка” срещу подпис, по факс 

или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, спазвайки съответните 

законови срокове. 

 Чл. 32. До приключване на процедурата протоколите и докладите на 

комисиите се съхраняват в отдел “Обществени поръчки и контрол”. При писмено 

поискване от страна на участника или кандидата, се осигурява копие от протокола 

на комисията в тридневен срок от получаване на искането.  

Чл. 33. (1) Служителят от отдел „ОПК“, член на комисията изготвя 

протокола от работата на комисията и проекта на решение за класиране и 

определяне на изпълнител. Решението се съгласува от началника на отдел “ОПК” 

и директора на дирекция “УС” и се предава за подпис от изпълнителния директор,  

а в случай на упълномощаване –  от лицето по чл. 8, ал. 2 от ЗОП. 

(2) Служителят по ал. 1 отговаря за своевременното изпращане на 

решението за класиране на участниците и информация за сключен 

договор/сключени договори до АОП. 

Чл. 34. Класираните участници/кандидати, както и участниците/ 

кандидатите, отстранени от участие в процедурата, се уведомяват писмено в 

тридневен срок от вземане на решението.  

apis://NORM|40377|8|8|/
apis://NORM|40377|8|8|/
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Чл. 35. Служителят по чл. 33 подготвя писмо до директора на дирекция 

“Финанси” за възстановяване на гаранциите за участие в законоустановените 

срокове. Екземпляр от писмото се класира в досието на поръчката. 

 

РАЗДЕЛ V 

Сключване на договор за обществена поръчка  
 

 Чл. 36. (1) Отдел “Обществени поръчки и контрол” подготвя и съгласува с 

административното звено - заявител за провеждане на процедурата, проект на 

договор, съобразен с проекта на договор, приложен към документацията и 

конкретното предложение на кандидата, определен за изпълнител.  

(2) Отдел “Обществени поръчки и контрол”:  

1.  изисква от изпълнителя на обществената поръчка представянето на 

документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по 

чл. 47, ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен 

регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от 

държавата, в която е установен освен когато законодателството на държавата, в 

която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в 

публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на 

възложителя; 

2. изисква необходимите документи за подписване на договор за 

обществена поръчка с участника, определен за изпълнител от компетентните 

органи, които съгласно законодателството на държавата, в която изпълнителят е 

установен, са задължени да предоставят някой/някои от документите по т. 1 

служебно и безплатно на възложителя; 

3. прави справка в съответните публични безплатни регистри за 

удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 – 4 от ЗОП и на 

посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗОП, 

когато съответната информация се съдържа в тях.  

(3) Оригиналът на банкова гаранция или оригиналът /заверено от фирмата 

копие/ на платежно нареждане за внесена гаранция за изпълнение на договора се 

изпращат за съхранение от дирекция “Финанси”. В случаите, в които проведената 

обществена поръчка касае проект, финансиран напълно или частично от 

европейските фондове,  копие от банковата гаранция, се изпраща на ръководителя 

на проекта. 

(4) Проектът на договор включва задължително текстове за  сроковете и 

освобождаването на гаранциите за изпълнение на договора.  

Чл. 37. (1) Досието за поемане на задължение, съдържащо документацията, 

протокола (доклада) на комисията, решението за избор на изпълнител, офертите 

на участниците/кандидатите и договора, се представя за осъществяване на 

предварителен контрол от финансовия контрольор.  

(2) Проектът на договор се подписва от служителя, който го е изготвил, 

съгласува се от началника на отдел „ОПК”, началник на отдел „Правно 

обслужване”, директора на дирекция “УС”, директора на административното 

звено - заявител и директора на дирекция “Финанси”.  
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(3) След изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите 

кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на 

изпълнител и  в случай, че в 10-дневен срок от уведомяването не са постъпили 

жалби срещу решението за определяне на изпълнител, отдел "Обществени 

поръчки и контрол" организира подписването на договора от изпълнителя на 

обществената поръчка, след което се внася за подпис от лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 

от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) и от 

Възложителя. 

(4) Подписаните договори се извеждат в отдел “КА” на дирекция “АПОЧР”. 

(5) Оригиналите на сключените договори за обществени поръчки се 

съхраняват в отдел „КА“, в досието на съответната поръчка, а копие от договора 

се предоставя на отдел „ОПК” и на дирекция “Финанси”, където се съхранява 

заедно с оригинала на банкова гаранция или платежното нареждане за внесена 

парична гаранция.   

(6) Копия от подписаните договори се предоставят на административното 

звено – заявител. 

(7) Отдел „Обществени поръчки и контрол” организира изпращането в 30-

дневен срок на информация, изготвена по образец, за всеки сключен договор за 

обществена поръчка до Агенцията по обществените поръчки - за вписване в 

Регистъра на обществените поръчки.  

 Чл. 38. Служителят от отдел “ОПК”, член на комисията, отговаря за 

окомплектоването и предаването на досието на обществената поръчка в отдел 

“КА”, като прави копие от него за отдел “ОПК”.  

 

РАЗДЕЛ VІ 

Възлагане на обществени поръчки по реда на глава Осма „а”от ЗОП 

 

 Чл. 39. (1) В случаите, когато възлагането на поръчки за строителство, 

доставки или услуги попада в условията на чл. 14, ал. 4 от ЗОП се представя 

докладна записка с предложение от административното звено - заявител до 

изпълнителния директор на Агенцията или упълномощеното лице по  чл. 8, ал. 2 

от ЗОП, съгласувана с директора на дирекция „Финанси” за наличието на 

финансов ресурс  и директора на дирекция “УС” за определяне на вида на 

процедурата и стойността й съгласно чл. 15 от ЗОП, в която се описват 

дейностите, какво налага да бъде възложена съответната поръчка, прогнозната й 

стойност и се прилага техническа спецификация. 

 (2) При възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 14, ал. 4 от ЗОП 

чрез публична покана, същата, както и съобщението до средствата за масово 

осведомяване се изготвят от служител от отдел „ОПК“, определен от началника 

на отдел “ОПК” и след съгласуване от  началника на отдел „ОПК”,  директора на 

дирекция “УС”, директора на дирекция “Финанси” и директора на дирекцията – 

заявител, се подписват от възложителя. Поканата се насочва към отдел „ОПК”, 

който едновременно я изпраща до: 

 отдел „Техническо осигуряване и транспорт”, който отговаря за публикуването 

й на интернет страницата на ИА “ВКВПД” в профила на купувача; 

 и до Портала за обществени поръчки в АОП. 
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(3) В деня на публикуването служителят от отдел “ОПК”, изготвил 

публичната покана изпраща съобщението за поканата до средствата за масово 

осведомяване. 

(4) Възложителят може да публикува съобщение за поканата и в печатни 

издания, както и да я изпрати до избрани от него лица, без да променя условията, 

посочени в публичната покана. В съобщението не може да се съдържа повече 

информация от тази в поканата, публикувана на портала в АОП. 

 Чл. 40. (1) Получаването, разглеждането и оценката на офертите се 

извършва по ред, определен с настоящите правила, от назначена от възложителя 

комисия. В комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо 

професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.  

(2) След получаване на офертите членовете на комисията представят 

декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗОП. 

(3) Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от 

ЗОП. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и 

предлага по един представител от присъстващите участници да подпише 

техническите и ценовите предложения. 

(4) След извършване на действията по ал. 3 приключва публичната част от 

заседанието на комисията. 

(5) Комисията разглежда документите и информацията в офертите за 

съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя. 

(6) Комисията не разглежда техническите предложения за изпълнение на 

поръчката (когато са изискани такива) на участници, които не отговарят на 

критериите за подбор. 

(7) Комисията при необходимост може по всяко време: 

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез 

изискване на информация от други органи и лица; 

2. да изисква от участниците: 

а) разяснения за заявени от тях данни; 

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в 

техническото предложение за изпълнение на поръчката и предлаганата цена, като 

тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото 

предложение на участниците. 

 (8) Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник: 

1. който не е представил някой от необходимите документи или 

информация, изискана от възложителя;  

2. който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя; 

3. за когото по реда на ал. 7 е установено, че е представил невярна 

информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя 

критерии за подбор. 

(9) Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на 

изискванията на възложителя, не се разглежда. 

(10) Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията 

разглежда предлаганата цена, след като е изпълнила следните действия: 

apis://Base=NARH&DocCode=40377&ToPar=Art35_Al1_Pt2&Type=201/
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1. разгледала е техническите предложения за изпълнение на поръчката за 

установяване на съответствието им с изискванията на възложителя; 

2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 11 за 

техническите предложения за изпълнение на поръчката (когато са изискани 

такива); 

3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от 

предлаганата цена. 

(11) Когато офертата на участник съдържа предложение с числово 

изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно 

от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател за оценка, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за 

начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне 

на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от 

получаване на искането за това. 

(12) Комисията може да приеме писмената обосновка по ал. 11 и да не 

предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, 

свързани със: 

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 

2. предложеното техническо решение; 

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 

5. получаване на държавна помощ. 

(13) Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или 

комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията 

предлага участника за отстраняване от обществената поръчка. 

(14) Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно 

ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е 

невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата 

да се отхвърли и участникът да се отстрани. 

(15) Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие 

с предварително обявените условия. 

(16) Когато възложителят е допуснал представяне на варианти в офертата, 

комисията не може да отхвърли вариант само на основание, че изборът на този 

вариант би довел до сключване на договор за услуги вместо на договор за 

доставки или обратно. 

(17) Комисията класира участниците по степента на съответствие на 

офертите с предварително обявените от възложителя условия. 

(18) В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, 

когато е избран критерият “икономически най-изгодна оферта”, за икономически 

най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При 

условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока 

относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този 

показател. 

(19) Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител 

между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага: 
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1. по критерий "най-ниска цена" и тази цена се предлага в две или повече 

оферти, или 

2. по критерий "икономически най-изгодна оферта", но тази оферта не може 

да се определи по реда на ал. 18. 

(20) Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и 

оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя 

на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на 

участниците и се публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 

от ЗОП. 

(21) Когато не е подадена нито една оферта, по предложение на директора 

на дирекция “УС”, възложителят може да възложи изпълнението на поръчката 

след провеждане на преговори с избран от него изпълнител. В тези случаи 

възложителят е обвързан от прогнозната стойност, посочена в поканата по чл. 

101б, ал. 1 от ЗОП, и от техническите спецификации и проекта на договор, 

приложен към поканата. 

(22) В случаите по ал. 21, лицата до които се изпращат покани за преговори, 

се определят от възложителя по предложение от съответния ръководител на 

административното звено - заявител на поръчката или на директора на дирекция 

“УС”. Комисията за провеждане на преговори се назначава от възложителя по 

реда на ал. 1. Резултатите от преговорите с всеки от участниците се обективират в 

протокол, в който се описват направените предложения и постигнатите 

договорености. След провеждане на преговорите, комисията изготвя доклад до 

възложителя, в който отразява резултата от преговорите и предлага: сключване на 

договор с единствения участник, класиране на участниците (в случай, че същите 

са повече от един) или прекратяване на обществената поръчка.  

Чл. 41. (1) Възложителят сключва писмен договор, който включва всички 

предложения от офертата на класирания на първо място участник. 

(2) При сключване на договор класираният на първо място участник 

представя: 

1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, освен когато законодателството на 

държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези 

обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на 

възложителя, и  

2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5. 

(3) Възложителят може последователно да предложи сключване на договор 

при условията на ал. 1 и 2 с участника, класиран на второ и на следващо място, 

когато участникът, който е имал право да сключи договора: 

1. откаже да сключи договор; 

2. не представи някой от документите по ал. 2; 

3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5. 

(4) Възложителят публикува в профила на купувача при условията на чл. 

22б, ал. 3 от ЗОП договора и допълнителните споразумения към него. 
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РАЗДЕЛ VІІ 

Пазарно проучване 

 

Чл. 42. (1) В случаите, при които стойността на поръчката попада в 

праговете на чл. 14, ал. 5  от ЗОП, за които възложителите не са длъжни да 

прилагат процедурите по ЗОП и условията на глава Осма “а”, възлагането се 

извършва въз основа на доклад от административното звено - заявител, което ще 

се ползва от обекта на доставката/услугата или строителството, до изпълнителния 

директор на ИА “ВКВПД” или лицето по чл. 8, ал. 2 от ЗОП, съгласуван с 

началника на отдел “ОПК”, директора на дирекция “УС” и дирекция „Финанси“.  

В доклада се предлага разхода за доставката или услугата да бъде доказан с 

първични счетоводни документи, а за строителство – да бъде сключен договор с 

определен изпълнител  или да бъде проведено пазарно проучване от отдел “ОПК” 

за избор на изпълнител. След одобряването на доклада, в случай, че е определено 

да бъде направено пазарно проучване, същият се насочва към отдел „ОПК” или 

към определено от възложителя административно звено за извършване на пазарно 

проучване за възможните изпълнители. Докладът за извършеното пазарно 

проучване се представя на възложителя за утвърждаване.  

(2) Пазарното проучване включва най-малко три възможни изпълнители и 

техни ценови оферти. Когато не са посочени най-малко трима възможни 

изпълнители се посочват причините за това. 

(3) При провеждане на пазарното проучване не се допуска изпращане на 

покани до свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби 

на ЗОП. 

 (4) Утвърденият от възложителя доклад се изпраща до отдел „ОПК” или 

към определено от възложителя административно звено, които предприемат 

действия по сключване на договор с избрания изпълнител .  

 (5) В случай, че на основание чл. 14, ал. 5 от ЗОП не се сключва договор, 

отчитането се извършва с първични платежни документи. 
 

 

РАЗДЕЛ VІІІ 

Обжалване 

 

 Чл. 43. (1) Процесуалното представителство на ИА “ВКВПД” по жалби по 

чл. 120 от ЗОП се осъществява от отдел „Правно обслужване” на дирекции 

“АПОЧР”, със съдействието на отдел “ОПК”, а при необходимост и правна 

сложност могат да се привличат и външни лица, отговарящи на изискванията на 

Закона за адвокатурата. 

(2) Когато е обжалвано решение за определяне на изпълнител, копие от 

жалбата се изпраща и на административното звено - заявител на обществената 

поръчка за становище относно отправяне на искане за предварително изпълнение 

по смисъла на чл.121б от ЗОП.  

(3) Лицето, осъществило процесуалното представителство по конкретната 

обществена поръчка, уведомява възложителя и отдел “ОПК” за влезлите в сила 

определения и решения по преписки/дела във връзка с обжалвани процедури за 

обществени поръчки, по направени искания за налагане на временна мярка - 
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спиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и по 

допускане на предварително изпълнение на решения за избор на изпълнител. 

 Чл. 44. При установяване на неизпълнение на задълженията по сключените 

договори, дирекцията, осъществяваща контрол по изпълнението на договора, 

уведомява писмено Възложителя за предприемане на съответните мерки. 

Чл. 45. (1) Дирекция “АПОЧР” незабавно уведомява изпълнителния 

директор на ИА “ВКВПД” или упълномощеното лицето по чл. 8, ал. 2 от ЗОП и 

отдел “ОПК” за всяка жалба срещу действие, бездействие или решение на 

възложителя, както и за всяка наложена временна мярка. 

(2) По искане на отдел “Правно обслужване” административното звено – 

заявител и/или отдел “ОПК”, представя становище по изложените в жалбата 

възражения в рамките на следващия работен ден от получаване на искането.  

Чл. 46. Копие на досиетата на образуваните преписки/дела, свързани с 

оспорване на решенията в процедури по обществени поръчки, се предоставят на 

отдел “ОПК”, дирекция “УС”.  

 

РАЗДЕЛ ІX 

Съхранение на документацията за възложените обществени поръчки 

 

Чл. 47. (1) За всяка проведена процедура за обществена поръчка се съставя 

досие, което съдържа всички документи във връзка с нейното  провеждане и 

възлагане, както следва:  

1. всички документи, съставени от откриване на процедурата до сключване 

на договора, включително документите, изискуеми при сключване на договорите; 

2. информациите до Регистъра по обществени поръчки към Агенцията по 

обществени поръчки; 

3. офертите на кандидатите и заявленията за участие; 

4. предявените жалби (искове), наложените временни мерки и постановените 

решения; 

5. копие от подписания договор за възлагане на обществена поръчка;  

6. поканите до кандидатите в случаите на възлагане на обществени поръчки 

при условията на чл. 101д, ал. 2 от ЗОП. 

7. копие от кореспонденцията с управляващия орган, в случаите на 

осъществяван предварителен контрол по поръчки, финансирани напълно или 

частично със средства от европейски фондове. 

(2) В досието на обществената поръчка се прилагат също заповедите за 

заместване /делегиране на права/ на изпълнителния директор, във връзка с 

подписани документи за провеждане на процедури, както и копия от гаранциите 

за изпълнение, предоставени от дирекция “Финанси”. 

 (3) Досиетата на проведените процедури по ЗОП се съхраняват в отдел 

„Канцелария и архив” на дирекция “АПОЧР” в срок от четири години след 

приключването на договора, а досиетата на обществени поръчки по проекти, 

финансирани напълно или частично със средства от европейски фондове се  

съхраняват седем години след приключването на договора. 
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 (4) Досиетата на проведените обществени поръчки по реда на глава осма “а” 

от ЗОП се съхраняват в отдел „Канцелария и архив” на дирекция “АПОЧР” в срок 

от три години след приключването на договора. 

 Чл. 48. Предоставянето на достъп до досието или предоставянето на самото 

досие се извършва с попълване на „Картон-заместител, образец 22” – Приложение 

№ 3 и подписването му от служител от отдел „КА” и служителя или лице от 

контролиращ орган, искащ достъп до досието. 

 Чл. 49. Всички лица, които инициират или участват в процеса на 

организиране и възлагане на обществени поръчки, са длъжни след възлагане на 

поръчката да предоставят всички получени и съставени документи в отдел 

“Обществени поръчки и контрол”. 

 

Раздел X 

ФУНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТ 

 

Чл. 50. В изпълнение на правомощията си като възложител на обществени 

поръчки по смисъла на чл. 7, т. 1 от ЗОП изпълнителният директор на ИА “ВКВПД”: 

1. утвърждава проект на план – график и план – график на обществените 

поръчки; 

 2. одобрява докладите за стартиране на процедури за провеждане на 

обществени поръчки, включително и тези, попадащи извън поименните списъци и 

утвърдения план – график по чл. 8; 

3. издава решение за откриване на процедурите за възлагане на обществени 

поръчки; 

4. одобрява обявлението за обществената поръчка и изготвената 

документация след тяхното съгласуване по реда, определен в настоящите правила; 

 5.  издава решение за удължаване на срока за подаване на оферти и 

предложения; 

 6. взема решение за класиране и определяне на изпълнители на 

обществените поръчки; 

 7. взема решение за прекратяване на процедура; 

8.  сключва договори за възлагане на обществени поръчки; 

9. със заповед може да делегира правомощия на определено длъжностно лице 

за извършване на действия по предходните точки, както и на други действия по 

организирането и провеждането на процедурите за възлагане на обществени 

поръчки и сключване на договорите за тях на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП. 

Чл. 51. Длъжностното лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП отговаря за защитата на 

интересите на ИА “ВКВПД”, координира и контролира по целесъобразност и 

законосъобразност процеса по организирането, провеждането и мониторинга на 

обществените поръчки  в съответствие с делегираните му правомощия. 

 Чл. 52. Служител по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС подписва договорите за 

възлагане на обществени поръчки, съгласно системата за двойния подпис. 

 Чл. 53. Директорът на  дирекция „Финанси” осъществява контрол относно 

възможността за поемане на финансови задължения по провежданите процедури за 

възлагане на обществени поръчки в съответствие с наличието на бюджетни кредити 

за съответната година и: 
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 1. съгласува документациите за откриване на процедурите за възлагане на 

обществени поръчки; 

 2. съгласува договорите за възлагане на обществени поръчки; 

 3. предприема необходимите действия за своевременното възстановяване на 

гаранциите за участие в процедурите и за изпълнение на договорите за 

обществени поръчки, след писмено уведомяване от отдел “ОПК” на дирекция 

“УС”. 

 Чл. 54. Началникът на отдел „ОПК” следи за законосъобразността на 

провежданите процедури за възлагане на обществени поръчки, като осъществява 

контрол на изготвените документации за провеждане на обществени поръчки. 

Чл. 55. Началникът на отдел „ОПК” осъществява административната 

организация и контрол по законосъобразност на цялостния процес по 

планирането, провеждането и възлагането на обществените поръчки, като: 

1. приема и разпределя постъпващите доклади за стартиране на процедури 

за възлагане на обществени поръчки, като определя: отговорник за подготовка 

на документацията и срок за изготвяне на решението, обявлението и 

документацията за обществената поръчка; 

2. съгласува поканите за представяне на оферти; 

 3. съгласува документациите за откриване на обществените поръчки, 

решението за удължаване на срока за подаване на оферти/предложения, както и 

решението за класиране и определяне  на изпълнител/и на обществена поръчка, 

съответно - решението за прекратяване на процедура; 

4. съгласува кореспонденцията с определените в закон държавни органи и 

участниците/кандидатите за изпълнители на обществената поръчка; 

 5. съгласува договорите за възлагане на обществена поръчка;  

 6. организира предоставянето на информацията, подлежаща на публикуване в 

„Профил на купувача”, на отдел „Техническо осигуряване и транспорт“, съгласно   

чл. 74, ал. 2 от настоящите правила; 

 7. организира и контролира изпращането до Агенцията по обществените 

поръчки по електронен път с използване на електронен подпис на информацията по 

чл. 5, ал. 1 и 3 от ППЗОП. 

 Чл. 56. Началникът на отдел „ОПК” организира и контролира дейността  по 

планирането, подготовката и мониторинга на обществени поръчки, като: 

1. изготвя План – графика по чл. 8; 

2. контролира сроковете за изготвяне и съгласуване на документациите; 

3. съгласува поканите за представяне на оферти, като извършва 

проверка за съответствието им с изискванията на дирекцията - заявител; 

4. съгласува документациите и поканите към кандидатите при 

процедури на договаряне като извършва проверка за съответствието им с 

изискванията на дирекцията - заявител; 

5. контролира въвеждането на данни в регистъра на обществените 

поръчки. 

6. съгласува договорите за възлагане на обществени поръчки, като 

извършва проверка за съответствието им с офертата на изпълнителя и 

наличността на изискуемите документи; 
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7. организира и контролира изпращането на информацията по чл. 5, ал. 

1 и 3 от ППЗОП; 

8. контролира окомплектоването и предаването за съхранение на 

досиетата на проведените процедури. 

 Чл. 57. Началникът на отдел „ОПК”: 

1. съгласува всички решения на възложителя, свързани с  обществените 

поръчки;  

2. съгласува документите по чл. 55, т.т. 2, 3, 4 и 5, като съблюдава за 

съответствието им с решенията на възложителя и спазването на 

законоустановените срокове; 

3. контролира сключването на договор/и с определения/те за 

изпълнител/и участници и кандидат/и, съгласно изискванията на чл. 41 от 

ЗОП; 

4. контролира срочното подаване на информация към дирекция 

“Финанси” за възстановяването на гаранциите за участие в обществени 

поръчки в съответствие с чл. 62 от ЗОП; 

 Чл. 58. Отговорникът по изготвяне на документация за провеждане на 

процедура за възлагане на обществена поръчка, определен по реда на чл. 16, ал. 1: 

1. изготвя и окомплектова документацията в срока, определен от 

началника на отдел  „ОПК”; 

2. предава одобрената от възложителя документация на електронен 

носител или по електронен път за публикуване в „Профила на купувача”; 

3. обезпечава окомплектоването и изпращането на отговори по постъпили 

запитвания от участници/кандидати, закупили документация за участие в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка, в съответствие с 

разпоредбите на ЗОП. 

 Чл. 59. Председателят на комисията за отваряне, оценка и класиране на 

постъпилите оферти/предложения: 

1. води заседанията и ръководи работата на комисията с оглед защита на 

интересите на възложителя; 

2. отговаря за законосъобразното и в съответствие с утвърдената 

документация провеждане на процедурата; 

3. отговаря за срочното извършване на оценката на постъпилите оферти, 

съгласно заповедта за назначаване на комисията; 

4. съхранява офертите, заявленията за участие и цялата информация в хода 

на провеждане на процедурата по начин, който гарантира целостта, 

достоверността и поверителността на офертите и заявленията за участие; 

5. подписва протокола/протоколите и/или доклада от работата на 

комисията; 

6. приема по опис от служител от отдел „КА”,  входящия регистър и 

подадените оферти за участие в обществената поръчка. 

Чл. 60. Служителят от отдел „ОПК“  – член на комисията за разглеждане, 

оценка и класиране на офертите: 

1. подготвя декларации по чл. 35 от ЗОП и списък на присъстващите 

кандидати; 
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2. подготвя таблица - лист за комплексна оценка, съгласно 

утвърдената в съответната документация методиката за оценка на 

постъпилите оферти/предложения; 

3. подготвя протокола/ите от работата на комисията с предложение за 

класиране, респ. удължаване на срока за подаване на заявления/оферти или 

прекратяване на процедура; 

4. изготвя решението за класиране и определяне на изпълнителя/те на 

обществената поръчка, съгласно одобрения протокол; 

5. изпраща до кандидатите/участниците решението за класиране в 

проведената процедура, респ. удължаване на срока за подаване на 

предложения или прекратяване на процедурата; 

6. осигурява достъп до протокола при поискване от страна на кандидат 

или участник, съгласно изискванията на чл. 73, ал. 4 от ЗОП; 

7. изготвя писмо до директора на дирекция “Финанси” за освобождаване 

на гаранциите на участниците/кандидатите, съгласно разпоредбите на ЗОП; 

8. изготвя договора, комплектова документите за поемане на 

задължение и ги предава на финансовия контрольор за проверка и 

издаване на контролен лист; 

9. изготвя информацията по чл. 5, ал. 1, т. 8 – 15 от ППЗОП; 

10.  подготвя за архивиране процедурата, като изготвя опис на същата и 

предава преписката срещу подпис в отдел “КА”  на дирекция „АПОЧР”. 

Чл. 61. Членовете на комисията: 

1. разглеждат постъпилите оферти/предложения, допуснати до оценка и 

извършват оценка, съгласно методиката за оценка от одобрената документация, с 

изключение на случаите на процедурите на договаряне, в които случаи участват в 

преговорите с поканените кандидати; 

 2. при процедури на договаряне разглеждат техническото/те предложение/я 

на кандидата/те и договарят техническите параметри за изпълнението на 

обществената поръчка и сроковете за изпълнение с оглед защита на интересите на 

възложителя; 

 3. подписват протокола/протоколите и/или доклада от работата на комисията 

и  листа за комплексна оценка. 

 Чл. 62. Лицето, определено със заповедта по чл. 4, осъществява 

предварителен контрол за законосъобразност на предстоящата процедура за 

обществена поръчка, като изготвя доклад – Приложение №  4. 

 Чл. 63. Финансовият контрольор проверява всички документи и 

приложенията към тях преди вземане на решение за поемане на задължение и/или 

извършване на разход, по силата на които се поема задължението или се 

извършва разходът, съгласно Вътрешните правила за осъществяване на 

предварителен контрол в ИА “ВКВПД”. 

 Чл. 64. Заявителите на обществени поръчки: 

1. изготвят доклади за стартиране на процедури за възлагане на 

обществени поръчки, съгласно разпоредбите на настоящите правила; 

2. осигуряват експерти, които имат професионална компетентност, 

свързана с предмета на поръчката, като координират цялостния процес от 
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възлагане на работата по изработване на техническите спецификации и 

методиката за оценка до приемане на работата; 

3. оказват съдействие на отговорното лице за процедурата през целия 

процес на стартиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени 

поръчки; 

4. оказват съдействие  на отдел „ОПК” при изготвяне на писмени 

разяснения по документацията на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП при спазване 

на установените срокове; 

5. излъчват представители за участие в комисиите по разглеждане, оценка и 

класиране на офертите, от които най-малко 2 (двама) експерти, които имат 

професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката; 

6. упражняват контрол при изпълнението на сключените договори за 

обществени поръчки, в това число и на тези, сключени въз основа на 

организирани от Централния орган за обществени поръчки процедури и 

рамкови споразумения;   

7. изготвят и съхраняват досиета за изпълнението на договорите, в които 

се отразяват етапите на изпълнение и се прилагат всички актове, свързани с 

това;  

8. съдействат в рамките на своите компетентности за представяне на 

необходимата информация чрез МО до Централния орган за обществени 

поръчки, съгласувано с отдел „ОПК”. 

 

РАЗДЕЛ ХI 

Контрол за изпълнение на договора за обществена поръчка. Мониторинг 
 

 Чл. 65.  (1) Контролът по изпълнение на сключения договор се осъществява 

от длъжностни лица/лице, определени от възложителя за всеки конкретен случай 

и посочени в заповед, като служителите са представители на звеното заявител, 

отговарящо за изпълнението на конкретната поръчка.  

(2) Длъжностните лица/лице по ал. 1: 

1. проверяват спазване на срока за изпълнение на договора; 

2. проверяват съответствието на изпълнението с изискванията по договора – 

технически спецификации, изискванията за качество и количество и други 

параметри в зависимост от предмета и клаузите по договора. 

3. организира предоставянето на информацията, подлежаща на публикуване в 

„Профил на купувача”, на отдел „Техническо осигуряване и транспорт“, съгласно   

чл. 74, ал. 3 от настоящите правила 

(3) За приемане на извършената работа упълномощените от изпълнителния 

директор длъжностни лица съставят протокол, в който се описват всички 

недостатъци на изпълнението, ако са установени такива и се определя подходящ 

срок за отстраняването им. 

(4) При установени и неотстранени в срока по ал. 3 несъответствия в 

изпълнението, длъжностните лица по ал. 1 незабавно уведомяват директора на 

дирекцията – заявител, за предприемане на съответни действия, съгласно 

сключения договор. 
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Чл. 66. (1) Длъжностното лице по чл. 65, ал. 1, съставя разходно досие на 

поръчката. За титулна страница на досието се поставя опис на документацията, 

съдържаща се в него. Досието трябва да съдържа всички документи, 

удостоверяващи извършените действия по време на изпълнение на договора, 

позволяващи проследяване на целия процес до приключването на договора, 

включително общо изплатените средства към изпълнителя. 

(2) При договори за доставка или строителство след приключване на 

договора или отделните етапи се прилагат: приемо-предавателните протоколи или 

констативен протокол, удостоверяващи извършената работа и липсите на 

забележки/или наличието на такива на възложителя по извършената работа. 

(3) Справка за общо платените средства към изпълнителя, заедно с копия от 

фактури и платежни нареждания (за целия период на действие, включително и 

тези за довършителни дейности или допълнително възложена работа). 

Чл. 67. (1) Плащанията по договорите за възлагане на обществени поръчки 

се осъществяват в предвидените в тях срокове, след представяне на необходимите 

документи, указани в договора.  

 (2) Лицето по чл. 65, ал. 1 от настоящите правила, отговаря за своевременно 

изготвяне на предложение до финансовия контрольор за поемане на задължение и 

извършване на разход. След издаване на контролен лист от финансовия 

контрольор, плащанията се извършват от дирекция “Финанси”.  

 (3) В 15-дневен срок след изпълнение на договора, ръководителят на  

административното звено – заявител уведомява писмено отдел “ОПК” за 

изпълнението и изплатените суми по договора. Отдел “ОПК” в 30-дневен срок от 

изпълнение на договора изпраща уведомление за изпълнението на договора до 

АОП. 

 (4) След получаване на уведомяването по ал. 3, отдел “ОПК” предлага на 

дирекция “Финанси” да организира освобождаването на гаранцията за 

изпълнение.  

(5) При неизпълнение на клаузи по договора ръководителят на звеното - 

заявител, уведомява изпълнителния директор на ИА “ВКВПД”, за предприемане 

на необходимите действия за търсене на отговорност от изпълнителя.  

Чл. 68. (1) Мониторинг по изпълнението на сключен договор се 

осъществява от ръководителя на съответното звено заявител на поръчката. 

(2) Процесите, свързани с изпълнението и контрола на договорите за 

обществени поръчки, по които е страна ИА “ВКВПД”, се осъществяват в 

съответствие с действащата нормативна уредба (ЗОП, ЗУТ, ЗЗД, други закони и 

подзаконови нормативни актове) от съответното административно звено – 

заявител на обществената поръчка.  

 

Раздел ХII 

Ред за уведомяване на Агенцията за всички разходвани средства във връзка 

с обществени поръчки на стойност по чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗОП 

 

Чл. 69. (1) Дирекция ”Финанси” в срок до 20 март ежегодно организира 

изготвянето на справка за всички разходвани средства във връзка с обществени 

поръчки на стойност по чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗОП през предходната година. 
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(2) Изготвената справка по ал. 1 се представя в отдел ”Обществени поръчки и 

контрол”, който попълва информация за начина на сключване на договорите (с 

публична покана, след проведено пазарно проучване или чрез директно 

възлагане). Справката се попълва въз основа на наличната информация в 

досиетата, съставени на основание  чл. 47 от настоящите правила и счетоводни 

данни.  

(3) Отдел “Обществени поръчки и контрол” не по-късно от 31 март на всяка 

година организира изпращането на информацията до Агенцията за обществени 

поръчки по утвърден образец. 

 Чл. 70. Началникът на отдел ”ОПК” определя конкретните длъжностни 

лица, които отговорят за изпращане на информацията по  чл. 44, ал. 10 от ЗОП.  

 

Раздел ХIІI 

Регистър на обществените поръчки 

 

 Чл. 71. Началникът на отдел „Обществени поръчки и контрол” определя 

служител от отдела, който да води Регистър на проведените от ИА „ВКВПД” 

обществени поръчки. Регистърът следва да съдържа минимум следните графи: № 

по ред, наименование на обществената поръчка, вид процедура, номер и дата на 

решението за откриване, заповед за комисия, номер, стойност и срок на 

сключения договор, изпълнител по договора, номера на контролни листове по 

процедурата (издаден от служителя по чл. 4) и по договора (издаден от финансов 

контрольор), № на заповед за контрол и лица на които е възложен контролът по 

договора. 

 

Раздел ХІV  

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 

 

Чл. 72. (1) ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” поддържа профил 

на купувача, който представлява обособена част от електронната страница на 

Агенцията. 

(2) Профила на купувача съдържа следните секции: 

1. Вътрешни правила по чл. 8б от ЗОП; 

2. Текущи процедури; 

3. Текущи Публични покани; 

4. Приключили процедури; 

5. Приключили публични покани. 

6. Информация за извършените плащания по договорите за обществени 

поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания 

и информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или 

задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор. 

(3) Без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на 

чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, в профила на 

купувача се публикуват под формата на електронни документи: 

1. предварителните обявления; 
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2. решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени 

поръчки; 

3. документациите за участие в процедурите; 

4. решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената 

документация за участие; 

5. разясненията по документациите за участие; 

6. поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, 

състезателен диалог и договаряне с обявление; 

7. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите 

заедно с приложенията към тях; 

8. решенията по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурите; 

9. информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на 

гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за 

възлагане на обществена поръчка; 

10. договорите за обществени поръчки заедно със задължителните 

приложения към тях; 

11. договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях; 

12. рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към 

тях; 

13. допълнителните споразумения за изменения на договорите за 

обществени поръчки; 

14. информация за датата, основанието и размера на всяко извършено 

плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за 

подизпълнение, включително за авансовите плащания; 

15. информация за датата и основанието за приключване или за 

прекратяване на договорите; 

16. информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването 

или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор; 

17. публичните покани по чл. 101б от ЗОП заедно с приложенията към тях; 

18. вътрешните правила по чл. 8б от ЗОП; 

19. становищата на изпълнителния директор на агенцията по запитвания на 

възложителя; 

20. одобрените от изпълнителния директор на агенцията експертни 

становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната 

процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме 

някоя от препоръките – и мотивите за това; 

21. всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер 

на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и 

информация, определени с вътрешните правила по чл. 22г. от ЗОП. 

(4) В документите по ал. 3, които се публикуват в профила на купувача, се 

заличава информацията, за която участниците са приложили декларация за 

конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, както и информацията, която е 

защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва правното 

основание за заличаването. 

(5) Документите по ал. 3, които се публикуват в Регистъра на обществените 

поръчки или на Портала за обществени поръчки, и документациите за участие се 

http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616877
http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p6225763
http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616973
http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p6225725
http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616873
http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616882
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публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на 

изпращането им в АОП. Договорите, допълнителните споразумения и 

документите, свързани с изпълнението на договорите, се публикуват в 30-дневен 

срок от: 

1. сключването на договорите и на допълнителните споразумения; 

2. извършването на плащането; за договори за периодично повтарящи се доставки 

на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 

20-о число на месеца, следващ месеца на извършените плащания; 

3. освобождаването на гаранцията; 

4. получаването от възложителя на договора за подизпълнение и на допълнително 

споразумение към него; 

5. създаването на съответния друг документ. 

(6) Документите и информацията по ал. 3, които се отнасят до конкретна 

обществена поръчка, се обособяват в самостоятелен раздел в профила на 

купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен 

идентификационен номер и дата на създаването. Самостоятелният раздел се 

поддържа в профила на купувача до изтичането на една година от: 

1. приключването или прекратяването на процедурата – когато не е сключен 

договор; 

2. изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички 

задължения по договорите в рамковото споразумение. 

(7) Извън случаите по ал. 6 документите и информацията по ал. 3 се 

поддържат в профила на купувача, както следва: 

1. по т. 1 – една година от публикуването в профила на купувача; 

2. по т. 18 – една година след изменението или отмяната им; 

3. по т. 19 и 21 – постоянно, със съответната актуализация.  

Чл. 73. Служителите от отдел “ОПК” изпращат на АОП информация за 

адреса на хипервръзката към самостоятелния раздел в профила на купувача, в 

който се съдържат документите и информацията за конкретната поръчка 

едновременно с решението за откриване на процедурата. 

Чл. 74. (1) Удостоверяването на датата на публикуването на електронните 

документи в профила на купувача, при условията и по реда на Закона за 

електронното управление се извършва по следния начин: посредством записите 

на сървъра, в който е хостван сайта на Агенцията. 

(2) Служителите от отдел “ОПК” изпращат документите по чл. 72, ал. 3, от 

т. 1 до т. 13 и от т. 17 до т. 21 в Регистъра на обществените поръчки и за 

публикуване в профила на купувача в сроковете, посочени в чл. 72, ал. 5. 

(3) Служителите, на които е възложен контрол по изпълнението на договора 

за обществена поръчка изпращат документите по чл. 72, ал. 3, т. 15, т. 16 и т. 21 за 

публикуване в профила на купувача в сроковете, посочени в чл. 72, ал. 5. 

(4) Служител от дирекция “Финанси” изпраща документите по чл. 72, ал. 3, 

т. 14 за публикуване в профила на купувача в сроковете, посочени в чл. 72, ал. 5. 

Чл. 75. (1) Профилът на купувача се поддържа от служители определени 

със заповед, от отдел “Техническо осигуряване и транспорт” в дирекция 

“Управление на собствеността”. 

http://web.apis.bg/p.php?i=263366
http://web.apis.bg/p.php?i=263366
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(2) При постъпване на информация по чл. 72, ал. 3 и ал. 4 служителите, 

които отговарят за поддръжката на профила на купувача осигуряват публикуване 

на информацията при спазване на сроковете, посочени в чл. 72, ал. 5. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. По смисъла на тези правила “административни звена” са секторите, 

отделите и дирекциите на ИА “ВКВПД”. 

§ 2.  По смисъла на тези правила “Договор за обществена поръчка” е 

възмезден писмен договор между един или повече изпълнители и един или повече 

възложители с обект строителство, доставки на стоки или предоставяне на услуги, 

сключени по реда на ЗОП. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 3. Настоящите правила се издават на основание  чл.8б и чл.22г от ЗОП. 



                                                                 Приложение № 1 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 

ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОТ: ............................................................   ДЛЪЖНОСТ / ОТДЕЛ / ДИРЕКЦИЯ ................................................................... 
Име, фамилия 

 

 

 
              

ОТНОСНО:                                                             Планиране на обществена поръчка за ...................г. ЗА 

НЕОБХОДИМОСТ:                                           .................................................................................................................................................................. 
      описание и обосновка на възникналата необходимост от поръчката 

            ............................................................................................................................. ...................................................................... 

ПРЕДМЕТ/ОБЕКТ/обособени позиции:                 ............................................................................................................................. ...................................................................... 
описание на предмета на планираната обществена поръчка 

        ............................................................................................................................. ....................................................................... 

КОЛИЧЕСТВО/ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА:            ............................................................................................................................. ...................................................................... 
посочва се количеството или обема на поръчката, която се обосновава  

 

СРОК НА ДОГОВОРА:                                               ........................................................................................................................ .......................................................................... 

 

ВИД, ОБЕМ И МЯСТО НА ПРЕДВИЖДАНИТЕ  .................................................................................................................................................................................................. 

 СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ        ............................................................................................................................. ..................................................................... 

ОБОСНОВКА НА КОЛИЧЕСТВОТО                      ............................................................................................................................. ..................................................................... 

              ИЛИ ОБЕМА НА СМР  при предвиждане поръчки за строително-ремонтни дейности 

 

ОРИЕНТИРОВЪЧНА ОБЩА СТОЙНОСТ 

                          лева без вкл. ДДС:                               ................................................................................................................................................................... .............................. 
посочва се възможно най-актуална прогнозна стойност на цялата поръчка в лева без вкл. ДДС 

 

КРАЕН СРОК ЗА  

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА:                               ............................................................................................................................. ...................................................................... 

 

КРАЕН СРОК ЗА 

СТАРТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: ............................................................................................................................................................................................... 

 

СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ /ако има такива/ ............................................................................................................... ................................................................................. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ: ................................................................................................................................................................................................................................................  

                   

 ИЗГОТВИЛ:..............................................                СЪГЛАСУВАЛ: .............................................. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

При необходимост от провеждане на повече от една обществена поръчка за дирекцията следва да се изготвят съответния брой предложения     

доставка на услуги  
доставка на стоки  
текущ ремонт  
основен ремонт  



1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14

№ НАИМЕНОВАНИЕ 

на обществената 

поръчка         

ПРЕДМЕТ на 

обществената поръчка           

Количество/ 

обем на 

поръчката 

Място на 

извършване на 

поръчката

Обща прогнозна 

ст-ст без вкл. 

ДДС за целия 

срок /вкл. и 

обособените 

позиции/

бр. 

Год

ини/ 

срок

Обща прогнозна 

ст-ст с вкл. ДДС 

за целия срок 

/вкл. и 

обособените 

позиции/

Вид на 

процедурата

Начало на 

подготовка 

на 

процедурат

а

Краен срок за 

сключване на 

договор

 източник 

на 

финансира

не 

 Заявител 

Приложение № 2

                                                                                                                                                                                                                                      УТВЪРЖДАВАМ:……………………….………………    

                                                                                                                                                                                                                             

                  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПЛАН-ГРАФИК НА ОБЩЕСТВЕНИТА ПОРЪЧКИ ЗА ........... Г. НА ИА "ВКВПД"



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

КАРТОН-ЗАМЕСТИТЕЛ 

на дадените за ползване дела 

 

Дело № ………………….., том. ….…………... от ……………. година 

Наименование …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

Д а д е н о В ъ р н а т о 
дата на 

получаване 

брой подпис за получаване дата на 

връщане 

подпис за 

връщане 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    



                             Приложение № 4 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 

ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 

 

ДОКЛАД 

ЗА УПРАЖНЕН ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ 

 
ОТ: ............................................................  СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ............................... от  ................................................ 

Име, фамилия 
 

               ОТНОСНО:                          Провеждане на процедура за обществена поръчка за ........................г. ЗА 
 

              

 

       ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ   ................................................................................................................................ ......................................................................................                      
с представяне на необходимостта:  .................................................................................................................. .................................................................................         

представени документи, описание на възникналата необходимост 

 

                                           ПРЕДМЕТ/ОБЕКТ   .......................................................................................................................................................................... ......................... 

                     обособени позиции, количество:  ............................................................................................................................................................................ ....................... 
представени документи, описание на предмета/обекта/количеството на планираната обществена поръчка 

         
                             ОБЕМ и МЯСТО НА ПРЕДВИЖДАНИТЕ     .................................................................................................................................................................................................................................................... 

                           СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ      ............................................................................................................................. ...................................................................... 
представени документи – спецификации, технически задания   

 

      ОРИЕНТИРОВЪЧНА ОБЩА СТОЙНОСТ  

                                                лева без вкл. ДДС:  .................................................................................................................................................................... ............................... 
представени документи за предварителни разчети за стойността на поръчката 

 

                      ПРЕДЛАГАН ВИД ПРОЦЕДУРА,   ............................................................................................................................. ..................................................................... 
        СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА     .................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

   ПРЕДВИЖДАНА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ    ................................................................................................................................................................................................. 

                

               ПОДГОТОВЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ    ............................................................................................................................. .................................................................... 

 
                 СЪОТВЕТСТВИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА С 

                                       ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И С  

                                ПАРАМЕТРИТЕ  НА ПРОЦЕДУРАТА:   ..................................................................................................... .............................................................................................. 
 

ПИСМЕНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ  

ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА  ПРОЦЕДУРАТА    ..................................................................................... ..............................................................................................................  
 

                       

ДАТА: ......................................                                                                        ИЗГОТВИЛ:..............................................  
  Име, фамилия, подпис 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Настоящият доклад за упражнен предварителен контрол за законосъобразност е съставен на основание гл. ---- от Вътрешните правила  за планиране и организация на провеждането на 

процедурите за възлагане на обществени поръчки от ИА “ВКВПД” и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, утвърдени със Заповед № .... от ................. на Изпълнителния директор     

доставка на услуги  
доставка на стоки  
текущ ремонт  
основен ремонт  


	PRAVILA_OP_01_10_2014
	prilojenie_1
	prilojenie_2
	Приложение _ 3
	prilojenie_4



