
СТОЛИЧНА ОБЩИНА Я 1  РАЙОН „СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11
73;

http://so-slatina.org; e-mail: info@so-slatina.org

УТВЪРЖДАВАМ:

НАТАЛИЯ 
Кмет на район „

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 
ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА, НА ОСНОВАНИЕ 

ЧЛ.22Г ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ГЛАВА ПЪРВА 
Общи положения.

Чл.1. С настоящите Вътрешни правила се определят редът, по който се извършва 
изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки и публикуването им в 
профила па купувача, в случаите, определени със Закона за обществените поръчки, 
включително за удостоверяване датата на публикуването на електронните документи в 
него, при условията и по реда на Закона за електронното управление.

Чл.2. Профилът на купувача представлява обособена част от електронната 
страница на Възложителя или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност.

ГЛАВА ВТОРА 
Обхват и отговорности.

Чл.З. /1/. В профила на купувача се публикуват под формата на електронни 
документи:

1. предварителните обявления;
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;
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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. 1016 от ЗОП заедно с приложенията към тях;
18. вътрешните правила по чл. 86 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 настоящите вътрешни правила

121. При публикуването на посочените в ал.1 документи не трябва да се 
нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска 
информация и нравилата на конкуренцията.

/3/. В документите по ал. 1, 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.

Чл.4. Ако друго не е определено с разпоредбите на Закона за обществените 
поръчки, документите по чл.З, ал. 1, които се публикуват в Регистъра на обществените 
поръчки или на Портала за обществени поръчки, и документациите за участие се 
публикуват в профила на купувача в първия работен ден. следващ деня на изпращането 
им в агенцията.

Чл.5. 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.

Чл.6. /1/. Документите и информацията по чл. 3, ал. 1 от настоящите вътрешни 
правила, 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.

/2/. Извън случаите по чл. 6 документите и информацията по чл. 3, ал.1 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.7. /1/. Профилът на купувача в район „Слатина” представлява обособена част 
от електроната страница на района -  wvvw.so-slalina.on* и сс поддържа от юридическо 
лице, с което районът има сключен договор.

121. В основния панел „Профил на купувача” се обособяват раздел „Активни 
обществени поръчки" и раздел „Архив на обществените поръчки”, съдържанието на 
които е публично.

/3/. Юридическото лице, с което район „Слатина" е сключил договор за 
поддръжка на електронната страница на района, разполага с администраторски права за 
публикуване на документи и информация в профила на купувача, съобразно 
изискванията, заложени в ЗОП и Г1Г13011.

/4/. Информацията, която трябва да бъде публикувана на Профила на купувача 
се предоставя от съответния служител, на хартиен носител, на юристите в район 
„Слатина” -  началник на отдел „Г1НО, РКТД”, главен юрисконсулт или на началник на 
отдел „ФСД”, като за това се съставя приемо-предавагелен протокол по образец.

/5/. Лицата по чл.4 подготвят информацията по ал.4 на електронен носител и я 
предават на служителя - главен експерт „ОКСКД” в район „Слатина" или определено 
от Възложителя длъжностно лице за изпращане от електронния адрес на район 
„Слатина” -  info@,so-slatina.oru за публикуване със съответните указания, на 
юридическото лице, което поддържа профила на купувача в район „Слатина”.

Чл. 8. Документите и информацията, които се отнасят до конкретна обществена 
поръчка, се обособяват в самостоятелен подраздел в Профила на купувача, 
представляващ електронна преписка, като изрично се посочват:

/1/. Предмет на обществената поръчка;
121. Кратко описание на дейностите, включващи се в предмета на поръчката;
/3/. Дата и час на създаване /публикуване/;
/4/. Дата на сваляне на поръчката от раздел „Активни обществени поръчки” и 

преместване в раздел „Архив на обществените поръчки".



Чл.9. Юристите в район „Слатина” -  началник на отдел „ПНО, РКТД”, главен 
юрисконсулт или началник на отдел „ФСД”, подготвят предадените им документи по 
чл.З, ал.1 от настоящите Правила, като заличават всяка информация, за която 
участниците за приложили декларация за конфиденциалност по чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП, 
както и информацията, която е защитена със закон, като на мястото на заличената 
информация се посочва правното основание за заличаването.

Чл.10. Началникът на отдел „ФСД”, началник на отдел „ПНО, РКТД” или главен 
юрисконсулт, следят за спазване на сроковете за публикуване на необходимите 
документи и информация, съгласно чл. 3, ал.1 от Правилата, както следва:

/1/. Документите по чл.З, ал.1 от Правилата, които се публикуват в Регистъра на 
обществените поръчки или на Портала за обществени поръчки, както и документациите 
за участие, се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня 
на изпращането им в АОП.

121. Договорите, допълнителните споразумения и документите, свързани с 
изпълнението на договорите, се публикуват в 30-дневен срок от действията, посочени в 
чл. 5 от Правилата.

/3/. Служителите, които изготвят или съхраняват съответните документи, които 
подлежат на публикуване на електронната страница на район „Слатина”, са длъжни да 
спазват сроковете по ал.1 и ал.2 и своевременно да предават на лицата по чл.10 
документите по чл. 3 и по чл.5 от настоящите правила.

Чл.11. Секретарят на район в район „Слатина” следи за преместване на 
документите, подлежащи на публикуване в профила на купувача, в обособения раздел 
„Архив на обществените поръчки” или за премахването им, при изтичане на следните 
срокове:

/1/. След изтичане на една година от приключването или прекратяването на 
процедурата -  когато не е сключен договор;

/2/. След изтичане на една година от изпълнението на всички задължения по 
договора;

/3/. След изтичането на една година от публикуването в профила на купувача -  
за предварителните обявления;

/4/. След изтичането на една година след изменението или отмяната им -  за 
вътрешните правила;

/5/. Постоянно, със съответната актуализация -  за становищата на 
изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителя и всякаква друга 
полезна обща информация като лице за контакти, номер па телефон и факс, пощенски 
адрес и електронен адрес и други документи и информация, определени с настоящите 
вътрешни правила.

ГЛАВА ТРЕТА 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.12. Настоящите правила влизат в сила от датата на утвърждаването им със 
Заповед на Кмета на район „Слатина”. Правилата са изготвени в един екземпляр и се 
съхраняват от Кмета на район „Слатина” в оригинал.

Чл.13. При изменение на нормативната база, засягаща всички действия по 
провеждане на обществени поръчки в държавата, кметът на район „Слатина” назначава 
работна група, която да изготви изменения и допълнения в настоящите Вътрешни 
нравила.



Чл.14. Допълнения и изменения на настоящите Вътрешни правила могат да се 
правят по реда на приемането им.

Чл.15. Прилагането на настоящите Вътрешни правила е задължително за всички 
служители на район „Слатина” при Столична община.

Приложения:
1. Към чл.7, ал.4 от Вътрешните правила: Приемо-предавателен протокол.
2. Доклад за отстраняване на неточности в профила на купувача.



ПРОТОКОЛ
ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ ПУБЛИКУВАНЕТО, ПРЕМЕСТВАНЕТО ИЛИ 

СВАЛЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Д нес,......................20.....г.,.........................часа,

............................................................................................................................ в район „Слатина”

ПРЕДАДЕ на хартиен носител на

............................................................................................................................ в район „Слатина”

за публикуване/ преместване/ сваляне на Профила на купувача на СО -  район 
„Слатина” /www.so-slatina.org/, следната информация:

1...........................................................................................................................................................
2......................................................................................................................................................
 3.........................................................................................................................................................
 4 .........................................................................................................................................................
 5.........................................................................................................................................................
 6.........................................................................................................
 7.........................................................................................................................................................
 8..........................................................................................................................................
 9.........................................................................................................................................................
1 0.......................................................................................................................................................

Със съставянето на настоящия протокол се удостоверява публикуването, преместването 
или свалянето на гореописаната информация на Профила на купучава на СО -  район 
„Слатина”. Протоколът е съставен в два екземпляра -  един за предал и един за приел 
служител.

ПРЕДАЛ:

/ ................ J

ПРИЕЛ:

/ ............. ./

http://www.so-slatina.org/


\  * ОТСТРАНЯВАНЕ Н а  НЕТОЧНОСТИ В ПРОФИЛА НА 
КУПУВАЧА

■л чстатирани неточности з профила на купувача на СО 
- - ■ с.;едс зие на извършена вътрешна проверка, се предприеха

следи;ло чгйствш: ;а отстраняване на допуснатите неточности:

Сло, лр, . 1сйс1 ь н е  са налични никакви неточности в пуоликузаната
ИНССО .

/име, л ч ш и . п о д п и с /  /длъжност/

Запознат е д̂ -к. -.ада. 
ВЪЗЛОЖ ....

/име. фамилия, ,;о;:ПИС' /длъжност/


