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УТВЪРЖДАВАМ:

НАТАЛИЯ 
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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ГЛАВА ПЪРВА 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I ОБХВАТ.

Чл.1. С настоящите Вътрешни правила се уреждат редът и условията за:
/1/. Планиране на процедурите по възлагане на обществени поръчки от район 

„Слатина”;
/2/. Огранизацията, сроковете и отговорностите на длъжностните лица за 

провеждане на процедурите по възлагане на обществени поръчки от район „Слатина”;
/3/. Разпределението на задълженията на длъжностните лица от район „Слатина”, 

ангажирани с процедурите за възлагане на обществени поръчки;
/4/. Осъществяването на предварителен контрол по процедурите за възлагане на 

обществени поръчки;
/5/. Контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки;
/6/. Завеждане, съхранение и ползване на документацията по възлагане на 

обществените поръчки.

Чл.2. Тези вътрешни правила се приемат на основание чл.8б от Закона за 
обществените поръчки.

Чл.З. С вътрешните правила се цели постигането на пълно съответствие с 
принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки, осигуряването на 
ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства на район 
„Слатина”, гарантирането на публичност и прозрачност на провежданите процедури,
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осигуряването на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на 
дискриминация.

Чл.4. Вътрешните правила се прилагат при провеждане на процедури за 
строителство, доставки, осъществяване на услуги или провеждане на конкурс за проект, 
при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по 
реда на Закона за обществните поръчки.

Чл.5. Вътрешните правила включват:
/1/. Отговорностите на длъжностните лица и структурни единици в процеса на 

организацията при подготовка, стартиране и провеждане на процедури за възлагане на 
обществени поръчки;

121. Действията и отговорностите на длъжностните лица и структурни единици по 
сключване на договора за възлагане на конкретната обществена поръчка;

/3/. Задълженията на служителите, контролиращи и/или участващи в 
изпълнението на договорите;

/4/. Задължения на длъжностните лица за завеждане, съхранение и ползване на 
документацията по възлагане на обществените поръчките от район „Слатина”.

Чл.6. /1/. Вътрешните правила се прилагат от всички длъжностни лица в район 
„Слатина”, които имат задължения по изпълнението на дейностите, включени в тях.

121. Вътрешните правила се прилагат съвместно с утвърдените Правила и 
процедури, определени от Системата за финансово управление и контрол /СФУК/ в 
район „Слатина” .

Чл.7. При разработването на Вътрешните правила са спазени изискванията на:
• Закон за обществените поръчки /ЗОГ1/;
• Правилник за прилагане на ЗОП;
• Закон за местното самоуправление и местната администрация;
• Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/
• Търговски закон;
• Закон за задълженията и договорите.

Чл.8. /1/.Кметът на район „Слатина” е ВЪЗЛОЖИ ТЕЛ по смисъла на чл.7 т.З от 
Закона за обществените поръчки и е длъжен да проведе съответната процедура за 
възлагане на обществена поръчка, освен ако не е налице някое от предвидените в ЗОП 
условия.

121. При отсъствие на Възложителя, задълженията на Възложителя по ал.1 се 
поемат от лице, определено с изрична заповед.

Чл.9. Настоящите вътрешни правила са задължителни и се прилагат от всички 
длъжностни лица в Столична община - район „Слатина”, които имат задължения и 
отговорности, свързани с планирането и/или провеждането на процедурите и/или 
контрола на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, разписани в 
тези правила, в други вътрешни правила на района, в заповеди на Възложителя и в 
длъжностните характеристики на служителите.



ГЛАВА ВТОРА
ПЛАНИРАНЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ

ПОРЪЧКИ

Чл.10. Планирането, чрез определяне на потребностите и необходимостта от 
осъществяване на точно определени обществени поръчки и реализирането им в точно 
определен времеви период, е етап от цялостния процес по възлагане и изпълнение на 
обществените поръчки.

Чл. 11. Определянето на потребностите е комплекс от действия за обосноваване 
необходимостта от предоставяне на услуги, извършване на доставки и възлагане на 
строително - ремонтни дейности.

Чл.12. Планирането се осъществява въз основа на изготвени доклади или 
предложения от началниците на отдели в СО - район „Слатина”, обобщаващи 
комплексната необходимост на съответния отдел:

/1/. Изготвеният доклад или предложение съдържа:
Предмет на поръчката;
Приблизителна стойност
Описание на мотивите 

/2/.Въз основа на изготвения доклад или предложение, съдържащ комплексна 
информация. началник отдел „Финансово-счетоводни дейности" извършва 
предварителна оценка за необходимия финансов ресурс.

/З/.Подредениге но степен на важност обекти на поръчки, със съответно 
определените им параметри, се включват в годишния план на разходите за общински 
дейности. Така изготвеният вариант на годишен план се включва в процеса на 
подготовката на бюджет за следващата календарна година, с цел оценка на степента за 
финансово обезпечаване на обектите на поръчки и задоволяване на формулираните 
потребности.

Чл. 13. Изготвяне на план -  график:
/1/.След окончателното дефиниране на необходимостта от възлагане на 

обществени поръчки, до 31.12. на текущата година, подредените по степен на важност 
обекти на поръчки се обобщават в план - график.

/2/.Началниците на отдели в района изготвят обобщения план - график на 
обществените поръчки, които ще се проведат през следващата календарна година, който 
след съгласуване с кмета на района се изпраща до Столична община за одобрение и 
включване в годишния план за разход.

/3/. План - графикът е документ, описващ основните данни за обществените 
поръчки, хронология и взаимовръзките на отделните задачи и дейности, подлежащи на 
изпълнение от отделните структури в районната администрация и се изготвя със 
следното съдържание:

т. 1. Описание на обекта на обществената поръчка; 
т. 2. Планирана стойност;
т.З. Вид на процедурата, която е икономически най - целесъобразна за възлагане и 

изпълнение на конкретната обществена поръчка;
т.4. Кратко описание па предмета и обема на обществената поръчка, предвиждане 

на обособени позиции и планираната стойност на всяка една ог тях;
т.5. Прогнозен период за подготовка, възлагане и изпълнение на обществената 

поръчка - приблизителната дата на стартиране подготовката и/или обявяване на



процедурата и евентуалната зависимост от външни за администрацията фактори и 
предполагаемия краен срок за изпълнение на обществената поръчка:

т.6. Длъжностните лица, които са пряко отговорни за подготовката, възлагането и 
изпълнението на конкретната поръчка;

/4/. Актуализацията на утвърдения план - график се извършва при възникване на 
необходимост ог включване на нови задачи за изпълнение на процедурите, коригиране 
на срокове и/или за определяне на механизми за преодоляване на непредвидени, но 
възникнали в процеса на изпълнение на поръчката затруднения.

/5/. Актуализация на изготвения и утвърден план - график се извършва по реда и 
условията на настоящите правила.

Чл.14. Обществените поръчки, които не са включени в план-графика за 
съответната календарна година, се реализират по следния ред:

/1/.Началникът на съответния отдел, иницииращ провеждането на съответната 
поръчка, изготвя мотивиран доклад до възложителя, в която обосновава необходимостта 
ог закупуването на стоки, материали, консумативи, извършването на услуги, аварийни 
ремонти, вкл. строителни или монтажни работи и др.

/2/.В доклада се посочват причините, поради които исканите стоки, материали, 
консумативи, услуги и др. не са включени в годишните заявки, както и прогнозните 
количества и/или стойност за същите и срока за изпълнение.

/3/. Докладът се съгласува с началника на отдел "Финансово-счетоводна дейност"

относно наличието на финансови средства в бюджета на СО - район „Слатина” за 
съответната календарна година, както и с началника на отдел „Г1НО и РКТД” за спазване 
на разпоредбата на чл.8. ал.1, във връзка с чл.14. ал.1. 3, 4 и 5 от ЗОН.

/4/. Съгласуваните доклади се представят за одобрение на кмета на СО - район 
„Слатина“.

Чл.15. В изпълнение на чл.23 във връзка с чл.45в от ЗОП Началник на отдел „ПНО 
и РКТД”, съвместно с отдел „ФСД”, подготвя за изпращане в срок до 1-ви март на 
текущата година до Агенцията по обществените поръчки (АОП) за публикуване в 
Регистъра на обществените поръчки, както и до „Официален вестник'4 на Европейския 
съюз (при стойности равни или по-високи от определените в чл.45в, ал.2 от ЗОП) 
предварителните обявления за всички процедури за възлагане на обществени поръчки, 
които Столична община - район „Слатина“ възнамерява да възложи през следващите 12 
(дванадесет) месеца.

ГЛАВА ТРЕТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл.16. Кметът на района е Възложител на обществената поръчка и:
/1/. Отговаря за цялостната защита на интересите на СО район „Слатина” и без да 

упълномощава друго длъжностно лице упражнява правила на Възложител при 
провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закон за 
обществените поръчки;

121. Упълномощава длъжностно лице от районната администрация от негово име 
да изпраща решения, обявления и информация за сключен договор за обществена 
поръчка с електронен подпис, както и одобрява изготвената документация и обявлението 
за обществената поръчка;

/3/. Подписва заповедта за назначаване на комисия (жури, при конкурс за проект) 
за отваряне, оценка и класиране на постъпилите предложения;



/4/. Подписва решението за удължаване на срока за подаване на предложения за 
участие;

/5/. Приема протокола на комисията (журито), назначени за отваряне, оценка и 
класиране на постъпилите предложения;

16/. Подписва решението за класиране и определяне на изпълнител/и на 
обществената поръчка, респективно решението за прекратяване на процедурата;

111. Подписва всички договори, с които се възлагат обществени поръчки;

Чл. 17. Заявители на обществени поръчки са:
/1/. Началникът на отдел „ИИБЕ” заявява обществени поръчки за проектиране; 

строителство; основни и текущи ремонти в района, ремонти на детски заведения и 
училища - общинска собственост на територията на СО - район „Слатина”; поддържане 
на зелената система и други планирани или възникнали необходимости от СМР.

121. Началникът на отдел „ЛОНО, ГРЛО” заявява обществени поръчки за доставка 
на формуляри, отпечатване на бланки, подвързване па документи, доставка на хардуер и 
софтуер, в т. ч. и извънгаранционно обслужване, абонамент и други:

/3/. Началникът на отдел „ПНО,РКТД” заявява обществени поръчки за доставка 
на хардуер и софтуер в т. ч. и извънгаранционно обслужване, абонамент и други;

/А/. Началникът на отдел „ФСД”, съвместно с началника на отдел „ОКСДС” 
заявява обществени поръчки за материално техническо снабдяване, резервни части, 
инвентар за района и детските заведения, в т. ч. извънгаранционного обслужване, 
абонамент, както и заявява обществени поръчки за услуги и доставки, свързани с 
осигуряване на храни, охрана и други необходими за дейността на чи талища, общински 
учебни и детски заведения.

Чл. 18. Началникът на отдел „ФСД” има следните отговорности и задължения:
/1/. Отговаря за целесъобразността на поетите задължения и извършваните 

разходи в СО - район „Слатина”;
121. Отговаря за планирането на необходимите средства за провеждане на 

обществени поръчки и наличието на бюджетни кредити за тяхното реализиране;
/3/. Подписва за втори подпис всички дог овори и разходни документи;
/4/. Изготвя и съхранява досие за извършване на разход съгласно Закона за 

финансовото управление и контрол в публичния сектор:
/5/. Следи за валидността на гаранциите за изпълнение на договорите за 

обществени поръчки.
/6/. Възстановява гаранциите за участие и изпълнение сред представяне на 

писмено искане и оригинален платежен документ от страна на участниците/ 
изпълнителите на внесената гаранция, съгласуван с главния юрисконсулт на района, 
като следи за сроковете за възстановяването им, съгласно 3011.

111. Подготвя и изпраща в срок до 31 март на всяка година, следваща отчетната 
обобщена информация до Регистъра на обществените поръчки за разходените средства 
по чл.14, ал.4 и 5 от ЗОП;

Чл. 19. Кметът на района със своя заповед назначава комисия за разглеждане, 
оценка и класиране на подадени те оферти/заявления за участие.

Чл. 20. Отговорности на комисията за разглеждане, оценка и класиране на 
постъпилите предложения:

/1/. Комисията разглежда офертите за участие, по реда па тяхното постъпване, и 
оценява предложенията, съгласно утвърдената документация и методиката за оценка и 
класиране на постъпилите предложения:

121. Изготвя протокол от дейността си с предложение за класиране, респ. 
удължаване на срока за подаване на офертите за участие или прекратяване на 
процедурата, и го предава на кмета на района:



/3/. Изпраща в три дневен срок решението за класиране или го връчва лично 
срещу подпис на кандидатите, респ. удължаване на срока за подаване на предложения 
или прекратяване на процедурата;

/4/.Комисията предава на експерта от район „Слатина”, който осъществява 
връзката с юридическото лице, поддържащо профила на купувача, за публикуване в 
него на решението по ал. 1 заедно с протокола на комисията при условията на чл. 226, 
ал. 3 и в същия ден изпраща решението на участниците.

/5/. Комисията предоставя информация на юрисконсулта във връзка с изготвянето 
на договор с определения за изпълнител участник.

Чл. 21. Председателят на комисията за разглеждане, оценка и класиране на 
офертите има следните отговорности:

/1/. Води заседанията и ръководи изцяло работата на комисията с оглед запазване 
интересите на СО - район „Слатина”;

/2/.Отговаря за законосъобразного, и в съответствие с утвърдената документация, 
провеждане на процедурата;

/3/. Отговаря за срочното извършване на оценка на постъпилите оферти, 
изготвяне на протокола от дейността на комисията и предаването му на кмета на района, 
съгласно заповедта за назначаване на комисията.

Чл.22. Началникът на отдел „ПНО и РКТД” и юристите в район „Слатина” имат 
следните отговорности и задължения:

/1/. Отговарят за правилното определяне на правните основания за стартиране на 
процедурите и законосъобразного им провеждане, с оглед запазване интересите на СО - 
район „Слатина”;

121. Оказват съдействие при изготвяне на документацията, подпомагат дейността 
на председателя на комисията при отговарянето и оценката на получените оферти, 
изготвяне на протоколи, заповеди, решения, писма и доклади;

/3/. Изготвят договор;
/4/. Изготвят бланка „Необходими документи за участие”;
/5/. Подготвят бланки - декларации по чл. 35 от ЗОП.
/6/. Окомгшектоват документацията и я предават в „Деловодство” за 

размножаване;
111. Отговарят за представянето на всички изискуеми документи от 

изпълнителите, преди сключването на договорите след проведени обществени поръчки 
по реда на ЗОП.

Чл. 23. Началникът на отдел „Финансово-счетоводни дейности” създава, 
поддържа и съхранява регистър на договорите за обществени поръчки, съдържащ 
следната информация: номер, предмет на договора, изпълнител, стойност на договора, 
срок на договора.

Чл. 24. Отговорности и задължения на финансовия контрольор:
/1/. Проверява законосъобразността на решенията за извършване на разходи;
121. Попълва и подписва контролните листа за предварителен контрол;
/3/. При извършване на разплащане по договорите се произнася по съответствие 

на разхода с поетото задължение;
/4/. Проверява документацията, свързана с провеждането на обществената 

поръчка и извършва на практика предварителен контрол по отношение на всички 
решения и действия във връзка с провеждането на обществени поръчки по реда на ЗОП, 
включително по реда на Глава 8а от ЗОП /покана и документация за участие, заповед за 
определяне на комисия или длъжностни лица, протоколи на комисията и т.н./, като за 
целта полага подпис и попълва контролен лист.



/5/. Разработва и представя за утвърждаване риск-регистър, съдържащ 
информация за идентифицираните и оценени рискове, свързани с дейността на район 
„Слатина” при планиране и възлагане на обществени поръчки.

/6/. Извършва текущо проследяване на извършените разходи при възлагане и 
изпълнение на договорите по обществени поръчки по вид и стойност.

Чл. 25. Отговорности на началник отдел ..Инженерна инфраструктура, 
благоустройство и екология” и на техническите лица (експерти), като членове на 
комисия в обществени поръчки:

/1/. Разглеждат и извършват оценка на постъпилите технически предложения, 
съгласно утвърдената документация:

121. При процедури на договаряне разглеждат техническото/ите предложение/я на 
кандидата/тите и договарят техническите параметри за изпълнението на обществената 
поръчка и сроковете на изпълнение;

/3/. Следят за спазване на сроковете на изпълнение;
/4/. Приемат извършените СМР със съответния акт, съгласно сключените 

договори за обществени поръчки и количествено - стойностните сметки към тях.

Чл. 26. Задължения на служителите в отдел ,.АИО. ГРАО” /„Деловодство”/:
/1/. Извеждат под съответния регистрационен индекс всички писма, свързани с 

процеса по стартиране и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки:
121. Осигуряват изпращането в срок на водената кореспонденция във връзка с 

провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
/3/. Осигуряват необходимия брой копия от документацията и я предоставят на 

кандидатите;
/4/. Приемат и завеждат постъпващите оферти за участие в обявената процедура, 

като издават документ на приносителя им;
/5/. Описват в специален регистър офертите по реда на постъпването им и в деня, 

определен за разглеждане, с извлечение от регистъра ги предават на Кмета на района.

Чл. 27. Отговорник по съхраняване на досиета на проведени обществени поръчки
-  началник на отдел „ПНО и РКТД” и главният юрисконсулт, имат следните 
отговорности:

/1/. След приключване на процедурата, приема и проверява окомплектованоетта 
на цялото досие и го архивира;

121. При необходимост от ползване на архива, следи движението му, като за целта 
попълва контролен лист за движение на досието и следи за връщането му;

/3/. Съхранява досието в определения от ЗОП срок.

Чл. 28. 1X1. Съответните началници на отдели, които са заявители на обществени 
поръчки съобразно настоящите правила, отговарят за изготвянето и изпращането на 
отговори по постъпили запитвания по документацията на обществената поръчка.

121. Съответните началници на отдели, кои то са заявители на обществени поръчки 
в район „Слатина”, следят за спазване на сроковете по сключените договори, както и 
информират писмено възложителя при настъпили промени в параметрите на така 
сключените договори.

Чл. 29. Секретарят на район „Слатина” уведомява своевременно възложителя за 
решенията, приети от Столичен общински съвет, свързани с провеждането на процедури 
по реда на ЗОП.



ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
РЕД ЗА СТАРТИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ЧАСТ I
СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

Чл. 30. Процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка се определя и 
провежда съгласно стойностите на праговете, предвидени в ЗОП.

Чл. 31. /1/. Изборът на метод за определяне на стойността на договорите за 
обществени поръчки не може да се използва с цел избягване приложението на ЗОП.

/2/. Не се допуска разделяне на обществени поръчки на части, с цел да се избегне 
прилагането на ЗОП, включително при поетапно строителство, когато завършеният етап 
не може да получи разрешение за ползване като самостоятелен обект.

Чл. 32. Обществените поръчки се възлагат чрез провеждане на открита процедура, 
ограничена процедура, състезателен диалог и процедури на договаряне.

/1/. Откритата процедура е процедурата, при която всички заинтересовани лица 
могат да подадат оферта.

/2/. Ограничената процедура е процедурата, при кояго оферти могат да подават 
само кандидати, които са получили покана от възложителя след предварителен подбор.

/3/. Състезателен диалог е процедура, при която всяко заинтересовано лице може 
да подаде заявление за участие и възложителят провежда диалог с допуснатите след 
предварителен подбор кандидати с цел определяне на едно или повече предложения, 
отговарящи на неговите изисквания, след което кани кандидатите с подходящи 
предложения да подадат оферти.

/4/. Процедурите на договаряне са:
т.1 Процедура на договаряне с обявление, при която възложителят провежда 

преговори за определяне клаузите на договора с един или повече участници, избрани от 
него след предварителен подбор.

т.2 Процедура на договаряне без обявление, при която възложителят провежда 
преговори за определяне клаузите на договора с едно или повече, точно определени 
лица.

/5/. Възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 от ЗОП вземат решение за възлагане на 
обществена поръчка . чрез открита или ограничена процедура винаги, когато не са 
налице условия за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне.

/6/. Конкурс за проект е процедура, при която възложителят придобива план или 
проект, избран от независимо жури. въз основа на проведен конкурс с или без 
присъждане на награди.

Чл. 33. Стартирането на процедурата за възлагане на обществени поръчки става:
/1/. При решение на Столичен общински съвет и осигурено финансиране.
/2/. При писмен доклад от заявителите по чл. 13. до кмета на района и имащ 

следното съдържание:
т.1 Обосноваване на необходимостта от стартиране на процедурата: 
т.2 Количествено - стойностна сметка или обща прогнозна стойност; 
т.З Средствата, предвидени за нейното финансиране; 
т.4 Срок за изпълнение на предмета на обществената поръчка; 
т.5 Като приложение към доклада задължително трябва да има подробна техническа 

спецификация, технически изисквания, техническо задание и т. н., в зависимост от 
предмета на обществената поръчка, които трябва да бъдат съгласувани и утвърдени по



Чл. 34. /1/. Съгласно разпоредбите на чл. 14 от ЗОП - Процедурите по закона се 
прилагат задължително при възлагане на обществени поръчки с обект по чл. 3. ал. 1 от 
ЗОП, които имат следните стойности без ДДС:

т.1 за строителство - по-високи от 264 000 лв., а когато поръчката е с място на 
изпълнение извън страната - по-високи от 1 650 000 лв.;

т.2 за доставки, услуги и конкурс за проект - по-високи от 66 000 лв., а когато 
поръчката е с място на изпълнение извън страната - по-високи от 132 000 лв.

/2/. Когато общсствснитс поръчки са с обект по чл. 3, ал. 2 от ЗОП възложителите 
прилагат процедурите по закона при следните стойности без ДДС: 

т.1 за строителство - равни или по-високи от 4 000 000 лв.; 
т.2 за доставки, услуги и конкурс за проект - равни или по-високи от 400 000 лв. 
/3/. Възложителите могат да прилагат предвидените в този закон опростени 

правила, когато обществените поръчки с обект по чл. 3, ал. 1 от ЗОП имат следните 
стойности без ДДС:

т.1 за строителство - по-високи от 264 000 лв. и до 2 640 000 лв., а когато
поръчката е с място на изпълнение извън страната - по-високи от I 650 000 лв. и до 6 600
000 лв.;

т.2 за доставки, услуги и конкурс за проект - по-високи от 66 000 лв., а когато 
поръчката е с място на изпълнение извън страната - по-високи от 132 000 лв. до 
съответния праг, определен в чл. 45 в. ал. 2 ЗОП ( в сила от 01.07.2014 г.).

/4/. Възложителите могат да не провеждат процедурите по закона, но са длъжни
да прилагат условията и реда на глава осма "а" при обществени поръчки с обект по чл.
3, ал. 1 от ЗОП на стойност без ДДС:

т.1 за строителство - от 60 000 до 264 000 лв., а когато поръчката е е място на 
изпълнение извън страната - от 670 000 до 1 650 000 лв.:

т.2 за доставки или услуги - от 20 000 до 66 000 лв.. а когато поръчката е с място 
на изпълнение извън страната - от 66 000 до 132 000 лв.

/5/. Възложителите не са длъжни да прилагат процедурите по закона и условията 
и реда на глава осма "а" при поръчки по чл. 3. ал. 1 от ЗОП на стойност без ДДС:

т.1 за строителство - йод 60 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение 
извън страната - под 670 000 лв.;

т.2. за доставки или услуги - под 20 000 лв., а когато поръчката е с място на 
изпълнение извън страната - под 66 000 лв.;

т.З. за конкурс за проект - под 66 000 лв.

Чл. 35. /1/. За възлагане на поръчките по реда на чл. 14. ал. 4 от ЗОП възложителят 
събира оферти е публикуване на покана. С поканата не може да се определят изисквания 
към финансовото и икономическото състояние. Към поканата се прилагат технически 
спецификации и проект на договор. Поканата се изготвя по образец, утвърден от 
изпълнителния директор на агенцията, и съдържа:
1. наименование и адрес на възложителя:
2. обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране;
3. кратко описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо - и количество или 
обем;
4. критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий икономически най- 
изгодна оферта - и методика за оценка на офертата в съответствие с чл. 28а;
5. срок и място за получаване на офертите;
6. дата. час и място на отваряне на офертите.

/2/. Възложителят в един и същи ден публикува поканата на Портала за 
обществени поръчки и в профила на купувача. В профила на купувача заедно с поканата 
се публикуват и приложенията към нея.



/3/. В деня на публикуването възложителят изпраща съобщение за поканата до 
средствата за масово осведомяване и може да я изпрати и до избрани от него лица, без 
да променя условията по ал.1, т.2-6. В съобщението не може да се съдържа повече 
информация от тази в поканата, публикувана на портала.

/4/. Срокът по ал.1, т.5 не може да бъде по-кратък от 7 работни дни и започва да 
тече от деня, който следва деня на публикуването на поканата в профила на купувача.

/5/. Възложителят е длъжен отново да приложи реда за събиране на оферти по 
ал.1-3, когато поканата е оттеглена поради необходимост от промяна на първоначално 
обявените условия.

/6/. При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за 
получаване на оферти, Възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да 
публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената 
поръчка.

/7/. Офертата по чл.101а, ал.2 от ЗОП се представя в запечатан непрозрачен плик 
и трябва да съдържа най-малко:

т.1 данни за лицето, което прави предложението;
т.2 техническо предложение;
т.З ценово предложение;
т.4 срок на валидност на офертата.
/8/. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва по ред, 

определен с настоящите правила на възложителя, от назначена от него комисия. В 
комисията се включва най-малко едно лице. притежаващо професионална 
компетентност, свързана с предмета на поръчката.

т.1 след получаване на офертите членовете на комисията представят декларации 
за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 -  4 ЗОП.

т.2 отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 ЗОП. След 
отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един 
представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите 
предложения.

т.З 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. 226, ал. 3 ЗОП.

/91. т.1 Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, 
когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническите 
спецификации.

т.2 Когато не е подадена нито една оферта 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. 1016, ал. 1 от ЗОП, и от техническите спецификации и проекта на договор, 
приложени към поканата.

/10/. Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения 
от офертата на класирания на първо място участник. При сключване на договор 
класираният на първо място участник представя:

т.1 документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 ЗОП, 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

т.2 декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 ЗОП, освен в 
случаите, когато поръчката се възлага от възложител по чл. 7, т. 2 ЗОП.



/11/. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при 
условията на ал. 1 и ал. 2 с участника, класиран на второ и на следващо място, когато 
участникът, който е имал право да сключи договора: 

т.1 откаже да сключи договор; 
т.2 не представи някой от документите по ал. 2; 
т.З не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП.
/12/. Възложителят публикува в профила на купувача при условията на чл. 226, ал. 

3 от ЗОП договора и допълнителните споразумения към него.

Чл. 36. /1/. След приключване на работата на комисията цялата документация,
заедно с постъпилите предложения, се предава на началник на отдел „ПНО, РКТД” за 
съхраняване на досиета.

/2/. Възложителят е длъжен да съхранява всички документи, свързани с възлагане 
на поръчките по тази глава, за срок три години след приключване изпълнението на 
договора.

ЧАСТ II 
ИЗГОТВЯНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Чл. 37. Документацията се изготвя и се окомплектова по следния начин:
37. 1. Титулна страница;
37. 2. Съдържание на документацията;
37. 3. Решение за откриване на процедурата;
37. 4. Обявление;
37. 5. Покана за участие, когато процедурата е на договаряне с покана:
37. 6. Указания към кандидатите;
37. 7. Технически спецификации. В зависимост от вида на дейността може да има 

специфика при описанието й:
37. 7. 1. При строителство - за описание трябва да се използват утвърдени 

технически изисквания за изпълнение на строително монтажни работи. Задължително 
трябва да бъдат определени характеристиките на работата, качеството, сроковете - 
начало и край, графики и указания за изпълнение, гаранции. Изискванията трябва да се 
основават на международни стандарти и национални технически норми по действащите 
нормативни документи;

37. 7. 2. При доставка - за описание могат да се използват утвърдени технически 
характеристики на доставяното оборудване. Трябва да се направи описание на стоката и 
да се определят всички условия за доставката маркировка, етикетировка. тестове, 
обучение, шеф - монтаж, техническа помощ и изисквания за определени сертификати и 
други документи. В описанието не трябва да се споменава определена търговска марка, 
име или дизайн, тип, произход или производител, освен в случаите на процедури по 
договаряне по смисъла на чл. 90 ЗОП. В случай, че е неизбежно, се включват думите 
„или подобен”, което дава възможност за алтернатива в доставката.

37. 7. 3. При услуга - за описание на дейността трябва да се използва техническо 
задание или задание на консултант. Заданието трябва да включва цели и задачи, данни и 
материали, необходими за нормалното протичане на работата.

37. 7. 4. При конкурс за проект - за описание се ползват техническо задание за 
проектиране, указания за изпълнението на проекта, законоустановени норми и правила 
за изготвяне на проектните документации;

37. 8. Сметна документация - технически изисквания, техническо задание, 
количествено - стойностна сметка, конструктивна документация и т. н., в зависимост от



предмета на поръчката.
37. 9. Пълно описание на обекта на поръчката;
37. 10. Образец на ценово предложение;
37. 11. Методика за оценка на предложенията;
37. 12. Проекто - договор
37. 13. Писмо до Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра;
37. 14. Други изискуеми документи и приложения към офертата, съгласно ЗОП.

ЧАСТ III
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Чл. 38. Комисията се събира на датата, мястото и в часа, указан в заповедта. 
Работата на комисията се ръководи от нейния председател. Преди да започне своята 
работа, комисията подписва декларации.

Чл. 39. Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и 
представените оферти. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите, 
участниците се уведомяват писмено.

/1/. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на 
установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

/2/. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за 
наличието на 3 отделни запечатани плика, след което най - малко грима от нейните 
членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от 
присъстващите участници да подпише плик№ 3 на останалите участници.

Чл. 40. /1/. В присъствието на лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП комисията отваря 
плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се 
в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да 
подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря 
плик № 1, оповестява документите и информацията, които той съдържа, и проверява 
съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1. т. 14 от ЗОП.

/2/. След извършването на действията по чл. 68, ал. 4 и 5 от ЗОП, приключва 
иубличната част от заседанието на комисията.

Чл. 41 . /1/. Комисията разглежда документите и информацията в плик № 1 за 
съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. 
Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, 
и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в 
протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП и изпраща протокола на всички участници в деня на 
публикуването му в профила на купувача.

121. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 
работни дни от получаването на протокола по ал. 1. Когато е установена липса на 
документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в 
съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени 
представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори 
поставените от възложителя критерии за подбор.

/3/. След изтичането на срока по ал. 2 комисията пристъпва към разглеждане на 
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите 
в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.



Чл. 42. /1/. Комисията при необходимост може по всяко време: 
т.1 да проверява заявени те от участниците данни, включително чрез изискване на 

информация от други органи и лица; 
т.2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;
б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 

2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и 
ценовото предложение на участниците.

/2/. Съгласно чл. 68а от ЗОП Комисията уведомява възложителя, когато в хода на 
нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или 
съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на 
конкуренцията.

/3/. В случаите по чл. 68а ал. 1 от ЗОП възложителят уведомява Комисията за 
защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на 
процедурата.

Чл. 43. /1/. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник: 
т.1 който не е представил някой от необходими те документи или информация по 

чл. 56 от ЗОП;
т.2 за когото са налице обстоятелства по чл. 47. ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в 

обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;
т.З който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на възложителя;
т.4 който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 

от ЗОП;
т.5 за когото по реда на чл. 68. ал. 11 от 3011 е установено, че е представил 

невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя 
критерии за подбор.

/2/. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да 
уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 
и 5 от ЗОП, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47. ал. 2 от ЗОП в 7-дневен 
срок от настъпването им.

Чл. 44. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на 
изискванията на възложителя, не се отваря.

/1/. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря 
плика с предлаганата цена, след като е изпълнила следните действия:

т.1 разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им 
с изискванията на възложителя;

т.2 извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70. ал. 1 от ЗОП за 
предложенията в плик № 2;

т.З оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената.
/2/. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти 

комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и 
мястото на отварянето. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, 
съобщението съдържа и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели 
за оценка. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 
68, ал. 3 от ЗОП. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите 
цени и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише 
ценовите оферти.

/3/. Когато критерият за оценка с икономически най - изгодна оферта, преди 
отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по чл. 69а, 
ал. 3 от ЗОП, резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.



Чл. 45. /1/. 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 трябва да изиска 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.

/2/. Комисията може да приеме писмената обосновка по чл. 70, ал. 1 от ЗОП и да 
не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, 
свързани със:
1. оригинално решение за изпълнение па 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.

/3/. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията 
прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника 

за отстраняване от процедурата.
/4/. 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.

Чл. 46. /1/. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие 
с предварително обявените условия.

/2/. 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.

/3/. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия.

/4/. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е 
избран критерият по чл. 37. ал. 1. т. 2 от ЗОП. 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.

/5/. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага:

т.1 по критерий "най-ниска цена" и тачи цена се предлага в две или повече 
оферти, или

т.2 по критерий "икономически най-изгодна оферта", но тази оферта не може да 
се определи по реда на чл. 71. ал. 4 от ЗОП.

Чл. 47. Комисията изготвя протокол от дейността си, който представя на кмета на 
района, който съдържа:

1. състав на комисията и списък на консултантите;
2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и 

мотивите за отстраняването им;
3. становищата на консултантите;
4. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, 

включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки 
показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;

5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и
оценяване;



6. дата на съставяне на протокола;
7. в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на 

членовете на комисията.
/2/ Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на 

възложителя заедно с цялата документация.
/3/ Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от 

възложителя.

Чл. 48. Въз основа на представения протокол, кметът на района издава решение, с 
което обявява класирането по процедурата и определя кандидата, класиран на първо 
място, за изпълнител на обществената поръчка. В решението възложителят посочва и 
отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за 
отстраняването им.

Чл. 49. Решението за определяне на изпълнител се изпраща в тридневен срок до 
кандидатите, с обратна разписка, респ. връчва се на ръка срещу подпис. Възложителят 
уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70. ал. 4 от ЗОП. Възложителят 
публикува в профила па купувача решението заедно с протокола на комисията при 
условията на чл. 22 б, ал. 3 от ЗОГ1 и в същия ден изпраща решението на участниците.

ЧАСТ IV 

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Чл. 50. (1) След изтичането на предвидения в чл.120 от ЗОП 10-дневен срок за 
обжалване на Решението на възложителя и след изтичане на 14-дневен срок от 
уведомяване на заинтересованите участници, началникът на отдел „11НО,РКТД" изготвя 
договор въз основа на проекта на договор, включен в документацията за участие в 
процедурата и допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на 
които е определен за изпълнител. Договорът се изготвя в три екземпляра - два за 
възложителя и един за изпълнителя.

(2) Началникът на отдел „ПНО.РКТД“ е длъжен да окомплектова договора за 
възлагане на обществена поръчка преди подписването му от възложителя с документите 
по чл.42, ал.1 от ЗОП.

Чл.51. (1) Договорът се съгласува от началника на отдел „ПНО,РКТД“ и 
началника на отдел „ФСД" и след това началник отдел „11НО,РКТД“ представя 
окомплектования договор на кмета на СО - район „Слатина" за подпис.

(2) Сключеният договор се регистрира /входящ №, дата, година/ в Регистъра на 
сключените договори от началник отдел „ФСД".

(3) В случай че обществената поръчка касае само определен отдел, копие от 
договора се предава от началник отдел „ПНО,РКТД“ срещу подпис на началника на 
отдел, за чиито нужди е проведена обществената поръчка.

Чл.52. (1) Не по-късно от 30 (тридесет) дни от сключването на договора 
началникът на отдел „ПНО.РКТД" изпраща информация по образец за сключения 
договор до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки, а когато стойността 
на обществената поръчка е над прага по чл.45в от ЗОП и до „Официален вестник" на 
ЕС.

(2) Началникът на отдел „ФСД" изготвя заповед за освобождаване на внесесните 
гаранции за участие на класираните на 1-во и 2-ро място участници в срок от 5 работни 
дни, считано от сключването на договора, която се подписва от кмета на СО - район 
„Слатина”.



Чл. 53. (1) Възложителят може да измени сключен договор за възлагане на 
обществена поръчка, когато са изпълнени едновременно следните условия:

1. Налице е мотивирано писмено предложение ог началника на съответния 
ресорен отдел, за чийто нужди е проведена обществената поръчка;

2. Началникът на отдел „ПНО,РКТД“ е съгласувал предложението по т.1, като 
задължително е посочил правното основание по чл.43. ал. 2 от ЗОП, което отговаря на 
фактическите мотиви, изложени в него.

(2) Началникът на отдел „ФСД" е съгласувал предложението но т.1, като 
задължително е посочил наличието на средства в бюджета на СО - район „Слатина", в 
случаите когато с изменението на договора се увеличава неговата стойност.

(3) За постигане на допълнителна увереност относно начичието на основание по 
чл.43. ал. 2 от ЗОП, кметът на СО - район „Слатина" може да ангажира външен 
експерт/специалист, който да изготви съответно писмено становище/експертиза.

(4) Началникът на отдел ,.ПНО,РКТД" изготвя и предоставя за подпис от 
възложителя допълнителното споразумение (анекс) към сключения договор.

(5) В случай на одобрение от възложителя споразумението (анекса) към договора за
обществена поръчка се регистрира със съответния индекс и се предоставя на длъжностните лица 
отговорни за публикуване в профила на купувача.

ЧАСТ V

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА
ПОКАНА

Чл.54. За сключване на договори, чиято стойност е в рамките на праговете, 
предвидени в чл.14 ал.4 от ЗОП, чрез публична покана, от началника на съответния 
отдел, чрез възложителя, до началника на отдел „ПНО и РКТД” се изпраща 
възлагателното писмо, което трябва да съдържа следната информация:

1 .наименование и адрес на възложителя
2.описание на предмета на поръчката, включително стойност, източник на 

финансиране, количество или обем;
3.изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката - технически 

спецификации/техническо задание;
4.критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий 

„икономически най-изгодна оферта" - и показателите за комплексна оценка с тяхната 
относителна тежест;

5.срок за получаване на офертите - не по-кратък от 7 работни дни;
6.избрани от Възложителят лица, до които да бъде изпратена поканата /ако е 

приложимо/;
7.членове на комисията, които ще извършат разглеждането и оценката на 

получените оферти, в която е включено най-малко едно лице, притежаващо 
професионална компетентност, отговаряща на предмета на поръчката.

Възлагателното писмо следва да бъде придружено и с всички необходими 
документи, съгласно настоящите вътрешните правила.

Чл.55. /1/ След получаване на възлагането, служителят в район „Слатина”, който 
е упълномощен потребител на АОП, изготвя и публикува публична покана, утвърдена 
по образец от изп.директор на АОП. която съдържа най-малко следната информация:

• описание на предмета на обществената поръчка;
• изисквания към участниците;
• критерии за избор на изпълнител;
• срок за изпълнение на поръчката;



• прогнозна стойност на поръчката;
• дата, час и място за отваряне на оферти;
• гаранция за изпълнение (ако е приложимо)

(2) Заповедта на възложителя за възлагане по реда на чл.14, ал.4 от ЗОП се 
съгласува по установения ред.

(3) След регистриране на Заповедта в деловодната система на СО-район 
„Слатина”, експертът от район „Слатина”, който е и упълномощен потребител на АОП, 
публикува поканата едновременно в АОП и на профила на купувача /www.so- 
slatina.onz/. като посочва срок за публичен достъп до нея. който не може да е по- кратък 
от 7 работни дни.

(4) Към поканата в профила на купувача / www.so-slatina.on* / се прилагат 
образци на техническо и ценово предложение, проект на договор, както и други 
документи, които имат отношение към поръчката, когато е приложимо.

(5) В случай, че във възлагателното писмо са посочени лица, до които да бъде 
изпратена поканата, копие на публикуваната в АОП покана се изпраща с 
придружително писмо до тях.

(6) В публичната покана възложителят посочва датата, часа и мястото на 
отварянето на офертите по реда на чл. 68 от ЗОП.

Чл. 56. (1) Подаването на офертите и тяхното регистриране се извършва във 
фронт офиса на район „Слатина” /Деловодство/, до срока, определен в поканата.

(2) Когато не е подадена нито една оферта 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. 101 б, ал. 1, и от техническите спецификации и проекта на договор, приложени 
към поканата.

Чл.57 (1) След получаване на офертите лицата, определени от възложителя, 
подписват декларации по чл.35 ал.1 и ал. 2 от ЗОП.

(2) 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.

(3) Длъжностните лица проверяват съответствието на офертите с изискванията 
на чл.101в от ЗОП и с предварително обявените изисквания в случай, че има такива. 
Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, 
и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, длъжностните лица изготвят 
писмо, подписано от Възложителя, с което изискват от участниците да представят 
съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на същото.

(4) Длъжностните лица разглеждат допълнително представените документи, 
относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от 
възложителя.

Чл. 58. Длъжностните лица съставят протокол за получаването, разглеждането и 
оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на 
възложителя за утвърждаване.

Чл. 59. В срок до 5 дни след утвърждаване на протокола, длъжностните лица в 
един и същи ден изпращат утвърдения протокол на участниците и го публикуват в 
профила на купувача, при условията на чл.22 б, ал.З от 3011.



Чл.60. В срок до 2 дни след утвърждаване на протокола с писмо, юристът, 
участвал в екипа от длъжностни лица, подготвя договора за подписване от избрания 
изпълнител.

Чл.61. Преди подписване на договора изпълнителят е длъжен да представи 
документ, издаден от компетентен орган , за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 
от ЗОП, декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП, гаранция за 
добро изпълнение под форма и в размер, определени в поканата (ако е приложимо)и др. 
посочени в публичната покана.

Чл.62. Съгласуването и подписването на договора от Възложителя се 
осъществява по реда на настоящите Вътрешни правила.

Чл.63. След регистрирането на договора в деловодната система на района чрез 
записване на регистрационния му индекс, същият се връчва на изпълнителя срещу 
подпис и дата и се архивира в досието на поръчката.

Чл.64. Копие от договора се връчва писмено на лицата.

Чл.65. Когато обществената поръчка има стойност без ДДС:
- по-малка от 60 000лв. без ДДС - за строителство:
-по-малка от 20 000лв. без ДДС - за доставки и услуги.
Възложителят събира оферти за посочените стойности чрез публикуване на 

покана, съдържаща най-малко следните даини:обекта на поръчката; кратко описание на 
предмета на поръчката, когато е приложимо -  количество и обем; критерий за възлагане;

в профила на купувача по чл. 226 от ЗОП със срок за получаване на оферти 3 
работни дни или събира оферти по друг начин, указан в ЗОП.

Чл. 66. Възложителят не е длъжен да прилага процедура по закона и при 
условията и реда на глава осма ”а”, а доказва извършения разход с първични платежни 
документи за доставки, услуги, конкурс за проект.

Чл.67. Когато обект е строителство, задължително се сключва писмен договор, 
след получаване на възлагателно писмо в отдел „ПНО и РКТД”.

ЧАСТ VI 
ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Чл. 68. /1/. Участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане 
на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение 
при подписването на договора.

121. Възложителят определя условията и размера на гаранцията за участие в 
абсолютна сума. но не повече от 1 на сто от стойността на поръчката.

/3/. Възложителят определя условията и размера на гаранцията за изпълнение на 
договора като процент ог стойността на обществената поръчка, но не повече от 5 на сто 
от стойността на поръчката.

/4/. Възложителят изисква и други гаранции за изпълнение в случаите,



определени със закон.

Чл. 69. /1/. Гаранциите се представят в една от следните форми:
т.1 Парична сума;
т.2 Банкова гаранция
/2/. Кандидатът, участникът или определеният изпълнител, избира сам формата на 

гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение.
/3/. Гаранцията, във форма на парична сума, се внася в касата на район „Слатина”, 

или по банков път.

Чл. 70. /1/. Кметът на района, в качеството си на възложител, има право до 
решаване на спора да задържи гаранцията за участие на кандидат или участник в 
процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението, с което се 
обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на 
изпълнител.

/2/. В случаите, когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят 
има право да пристъпи към упражняване правата по нея.

13/. Гаранцията за изпълнение на договора, с предмет СМР и СРР. се възстановява 
на участниците в едногодишен срок. след подписването на последния приемателно - 
предавателен протокол и акт. образец 19. само след представяне на оригиналната 
фактура /платежно/ за внесената гаранция.

/4/. Гаранцията за изпълнение на договора, е предмет доставки или услуги, се 
възстановява на участниците, в десет дневен срок след подписването на последния 
приемателно - предавателен протокол, само след представяне на оригиналната фактура 
/платежно/ за внесена гаранция.

/5/. Срокът за задържане на гаранцията за изпълнение на СРР и СМР, в случаите, 
когато предмет на договора са доставка и монтаж на инженерни машини и съоръжения, 
гаранциите за изпълнение за същите следва да се съобразят със сроковете, предписани от 
производителя.

Чл. 71. /1/. Кметът на района освобождава гаранциите за участие на участниците 
при спазване на изискванията на 3 0 1 1.

/2/. Възложителят освобождава гаранциите по ал. 1 без да дължи лихви за 
периода, през който средствата законно са престояли при него.

Чл. 72. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 
изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

Чл. 73. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, 
възложителят включва в проекта на договор клауза за частично освобождаване на 
гаранцията съответно на изпълнената част от предмета иа обществената поръчка. Когато 
гаранцията за изпълнение обезпечава и гаранционното поддържане на предмета на 
поръчката, частично освобождаване се допуска само ако гаранцията за изпълнение е по- 
голяма от тази за гаранционно поддържане.

ЧАСТ VII

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА

Чл. 74. Контролът по изпълнението на предмета на договора за обществена 
поръчка се осъществява от началникът на съответния ресорен отдел.



Чл. 75. (1) За всеки сключен договор за обществена поръчка, началникът на 
отдел „ФСД" или определен от него експерт от отдел „ФСД", извършва проверка на 
представените по всеки договор фактури. Проверката обхваща вид, количество, цена, 
срок на изпълнение и срок на действие на договора.

2/ При установени несъответствия по параметрите и стойностите на договора, 
плащания по предоставени фактури не се извършват, докато изпълнителят не отстрани 
несъответствията или нередностите.

Чл.76. (1) При договори за доставка и услуга началникът на съответния 
ресорен отдел, респ. определено от него длъжностно лице от състава на отдела, изготвя 
приемо- предавателни протоколи, с които се удостоверява доставката на стоки или 
извършването на услуги, който се подписва от съответните длъжности лица, приели 
изпълнението.

(2) При договори за строителство началникът на съответния ресорен отдел, респ. 
определено от него длъжностно лице от състава на отдела, изготвя протокол по образец 
за СМР и всички необходими документи, характеризиращи строителството, с които се 
удостоверява завършването на дадения етап или цялото строителство.

(3) Началникът на съответния ресорен отдел, респ. определено от него длъжностно 
лице от състава на отдела уведомява писмено началник отдел „ФСД" и началник отдел 
„ПНО,РКТД“ за приключване изпълнението на договора за обществена поръчка.

Чл.77. След приключване изпълнението на договора за обществена поръчка, 
началникът на отдел „ФСД" или определен от него експерт от отдел „ФСД", изготвя 
справка за платените средства по договора за целия период на неговото действие.

Чл.78. Информацията за изпълнен договор се изпраща към АОП в 
законоустановения срок по чл.44. ал.9 от ЗОП в електронен вид, подписана с 
електронния подпис на кмета на СО - район „Слатина" в качеството му на 
възложител.

Чл.79. (1) В случай, че след приключване па обществена поръчка и сключване на 
договор с избрания изпълнител, Столична община не осигури предвиденото 
финансиране (доколкото СО - район „Слатина" е вторичен разпоредител с бюджетни 
кредити), с цел спазване разпоредбите на ЗОП и осигуряване интересите на 
участниците в процедурата:

1. Началникът на отдел „ПНО,РКТД“ изготвя споразумение (анекс) към договора 
за удължаване на неговия срок, в което мотивирано се посочва основанието за 
сключване;

2. Гаранцията за изпълнение се възстановява (е цел избягване блокирането на 
финансови средства за неопределен период от време) на дружеството-изпълнител, 
което се задължава да внесе същата отново при осигуряване на финансиране и 
стартиране изпълнението на договора.

(2) За възстановяване на гаранцията по ал.1, т.2 началника на отдел „ФСД" 
изготвя заповед, която се подписва от кмета на СО - район „Слатина", в качеството 
му на възложител.

Чл.80. (1) Възложителят прекратява предсрочно сключен договор за обществена 
поръчка, когато са изпълнени едновременно следните условия:

1. Налице е мотивирано писмено предложение от началника на отдел, за чиито 
нужди е проведена обществената поръчка, в което се обосновава необходимостта от 
прекратяването на договора;

2. Началникът на отдел „ППО.РКТД“ и началникът на отдел „ФСД" са 
съгласували предложението по т.1, като задължително началникът на отдел 
„ПНО.РКТД" е посочил на кое основание от договора същият може да бъде 
прекратен;

3. Началникът на отдел „ФСД“ е съгласувал предложението по т.1, като 
задължително с посочил размерът на изплатените средства по договора, както и



неразплатените задължения към изпълнителя (ако има такива).
(2) Началникът на отдел „ПНО.РКТД“ изготвя и предоставя за утвърждаване от 

възложителя допълнителното споразумение (анекс) за прекратяване на договор или 
едностранно предизвестие към изпълнителя.

(3) Началникът на отдел „ПНО,РКТД“, не по-късно от 5 работни дни от 
прекратяването на договора, представя копие от допълнителното споразумение (анекс) 
или едностранното предизвестие като информацията за предсрочно прекратен договор 
се изпраща към АОП в законоустановения срок по чл.44. ал.9 от ЗОП.

ЧАСТ VIII 

ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛИЕНИЕ

Чл.81. (1) След представяне на договор за подизпълиение началникът на отдел 
„ПНО,РКТД" проверява дали договорът за подизпълиение е сключен с подизпълнителя, 
посочен в офертата на изпълнителя и дали са предоставени доказателства по чл. 47. ал.
1. 2 и 5 от 3011 за подизпълнителя.

(2) Ако за изпълнението на конкретна обществена поръчка се изискват 
разрешителни/лицензии/удостоверения или други документи съгласно нормативен акт и 
изпълнителят е декларирал, че тази част от обществената поръчка ще се изпълнява от 
подизпълнител, то при подписване на договора за подизпълиение изпълнителят 
предоставя и доказателства в тази връзка.

(3) Ако при проверката по ал. 1 се установи, че договорът за подизпълиение не е 
сключен с подизпълнителя, посочен в офертата на изпълнителя, и не е представена 
информация за наличие на обстоятелства по чл. 45а. ал. 2. т. 3, букви а-в от ЗОП. и/или 
не са предоставени доказателства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП за подизпълнителя, и/или 
липсват доказателства, че предложеният подизпълнител отговаря на нормагивно 
изискване за изпълнение иа една или повече от дейностите, включени в предмета на 
договора за подизпълиение, началникът на отдел „ПНО,РКТД“ уведомява възложителя, 
който изпраща писмо до изпълнителя за незабавно отстраняване на несъответствието

Чл. 82. (1) При осъществяване на контрола по изпълнението на предмета на 
договора за обществена поръчка, кметът на СО - район „Слатина" в качеството на 
възложител или началникът на съответния ресорен отдел, приемат изпълнението на 
дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за 
подизпълиение, само в едновременното присъствие на изпълнителя и на 
подизпълнителя.

(2) За удостоверяване на действията по ал. 1 се съставя тристранен протокол, който 
отразява присъствието на страните и фактическото изпълнение на дейностите.

(3) Преди извършване на окончателното плащане по договора за обществена поръчка, 
кметът на СО - район „Слатина“ в качеството си на възложител или началникът на 
съответния ресорен отдел, изискват от изпълнителя доказателства, че е заплатил на 
подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл. 45 6. ал. 1 от ЗОП, за който има 
сключени договори за подизпълиение.

(4) Извършване на окончателно плащане по договора може да се извърши и ако 
изпълнителят представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълиение е 
прекратен или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

ЧАСТ IX 
АРХИВ

Чл. 83. /1/ Началник отдел „ПНО, РКТД” или главния юрисконсулт, по реда на 
3011, задължително структурира папка с документите по процедурата, в която но 
хронологичен ред поставя:



Решението за откриване на процедурата 
Обявлението за откриване на процедурата 
Придружителните писма до АОП. ЕК /ако има такова/
Един пълен набор от документацията за участие в процедурата, който не се 

продава, а остава в нарочната папка, като архив на документацията по процедурата 
Регистър на участниците, подали оферти
Разяснения по документацията по чл. 29, ал. 2 от ЗОП, ако има такива 
Заповед за назначаване на комисията за разглеждане, оценка и класиране на

офертите
Протокол за предаване на офертите от деловодството на общината на 

председателя на комисията
Декларации на членовете на комисията на чл. 35 от ЗОП 
Списък на лицата, присъствали на действията на комисията по отваряне на 

офертите, и проверка на представените документи със списъка по чл. 56. т. 14 от ЗОП
Протокол за действията на комисията, изготвен съобразно чл. 72 от ЗОП, 

включващ и протокол от заседанието по отваряне и оповестяване на ценовите оферти, 
съдържащ и имената на присъствалите участници

Документи, удостоверяващи, че по подходящ начин участниците са 
уведомени за датата, часа и мястото за отваряне и оповестяване на ценовите оферти

Протокол, удостоверяващ предаването чрез председателя на комисията на 
възложителя на протоколите на комисията, заедно с цялата документация след 
приключване па работата на комисията

Решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка 
Уведомителни писма до участниците в процедурата, с приложено Решение 

за определяне на изпълнител и определяне на отстранените участници, с мотиви за това 
Копия на жалби, ако има такива
Решения на съответните компетентни органи КЗК, ВАС, ако има такива, 

както и изготвените такива от страна на Възложителя
Сключен договор за възлагане на обществената поръчка, с приложени 

всички изискуеми документи по ЗОП.
Придружително писмо с информация за сключения договор до АОП, ЕК 

/ако е необходимо/
Всички документи, свързани с упражнения текущ и последващ контрол по 

изпълнение на договора
Опис на всички документи, съдържащи се в папката или досието.

/2/. Така комплектованата преписка се архивира от началник - отдела в 
едномесечен срок от датата на подписване на договора.

Чл 84 По време на изпълнението на договора и до неговото приключване 
началника на съответния ресорен отдел формира досие по неговото изпълнение и в него 
се прилагат всички документи, удостоверяващи кореспонденцията между Възложител и 
Изпълнител. След изпълнение и приключване на договора към преписката се прилагат и 
документите по освобождаването или задържането на гаранцията за участие в 
процедурата.

Чл. 85. /1/. За извършване на предварителен контрол на законосъобразността на 
всяка една обществена поръчка по реда на ЗОП, финансовия контрольор е длъжен да 
съставя контролен лист за извършване на предавателен контрол.

/2/. Главният юрисконсулт е дльжен да води и съхранява следните регистри:
За Решения за откриване или прекратяване на обществени поръчки.



ЧАСТ X 
ПРИЕМАНЕ

Чл. 86. Извършените дейности, след изпълнението на договора, се приемат от 
съответния началник на отдел, както следва:

/1/. Началник отдел „ИИБЕ” за проектиране; строителство; основни и текущи 
ремонти в района, ремонти на детските заведения и училища общинска собственост на 
територията на СО - район „Слатина”; Поддържане на зелената система и други 
планиран или възникнали необходимости от СМР чрез подписан нриемо —  
предавателен протокол - приложение № 1, акт обр. № 19 за установяване на 
количеството извършена работа и сметка 22 (когато е приложимо).

121. Началник отдел „АОИО, ГРАО” за доставка на формуляри, отпечатване на 
бланки, подвързване на документи;

/3/. Началник отдел „ПНО, РКТД” - за доставка на хардуер и софтуер, в т. ч. и
извънгаранционно обслужване и абонамент и други чрез подписан приемо -
предавателен протокол;

/4/. Началник отдел „ФСД” и началник отдел „ОКСДС” за материално - 
техническо снабдяване, резервни части, инвентар за района и детските заведения, в т. ч. 
извънгаранционно обслужване и абонамент и други чрез подписан приемо -
предавателен протокол, както и за услуги и доставки, свързани с осигуряване на 
учебници, храни, охрана и други, необходими за дейността на читалища . общински, 
учебни и детски заведения, чрез подписан приемо - предавателен протокол.

ЧАСТ XI
СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ *А ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Чл. 87. След изтичане на срока за подаване на предложения, служители от 
„Деловодство”, предават на Възложителя постъпилите оферти, срещу подпис.

Чл. 88. По време на работата на комисията цялата документация, заедно с 
постъпилите предложения, се съхранява от председателя на комисията, която разглежда, 
оценява и класира постъпилите документи. Председателят на комисията носи
отговорност за евентуални недобросъвестни действия.

Чл. 89. /1/. След приключване на работата на комисията, цялата документация, 
заедно с постъпилите предложения, се предава на началник отдел „ПНО, РКТД” или 
главния юрисконсулт. Сключеният договор в оригинал, се предава на отдел „ФСД” за 
изпълнение.

/2/.Един екземпляр на договора в оригинал се поставя в регистър, който се 
съхранява в отдел „АОИО, ГРАО” /Деловодство/.

ЧАСТ XII

ОДИТ. АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ И КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Чл. 90. (1) Финансовият контрольор на СО - район „Слатина" извършва ежегодно 
до 01 декември на съответната година вътрешен одит относно ефективността на 
вътрешните процедури за управление на процесите по планиране, възлагане и контрол 
на изпълнението на договорите за обществени поръчки.

(2) В случай че при осъществяването на вътрешния одит се констатират 
несъответствия, се определят причините за възникването им, оценява се необходимостта 
от предприемане на действия и съответно се предлагат конкретни и подходящи 
коригиращи мерки.



(3) Резултатите от оди та по ал. 1 се докладват на кмета на СО - район „Слатина“ .
(4) Одитът по ал. 1 се включва в годишния план за вътрешен одит по чл. 27. ал.1. т. 1 

от Закона за вътрешния одгн в публичния секгор.

Чл. 91. (1) Въз основа на извършения вътрешен одит възложителят оценява 
адекватността на настоящите вътрешни правила и описани те в тях процедури.

(2) В случай на необходимост се предприемат коригиращи мерки.

ГЛАВА НЕГА 
П РЕХ О Д Н И  II ЗА К Л Ю Ч И Т Е Л Н И  РА ЗП О РЕД БИ

Чл. 92. 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. Същите се публикуват на интернет 
страницата на Възложителя при утвърждаването им, както и всички изменения и 
допълнения на същите.

Чл. 93. При изменение на нормативната база, действията по провеждане на 
обществени поръчки в държавата или при промяна в организационната структура, 
кметът на район „Слатина" назначава работна група, която да изготви изменения и 
допълнения в настоящите Вътрешни правила.

Чл. 94. Допълнения и изменения на настоящите Вътрешни правила могат да се 
правят по реда на приемането им.

Чл. 95. Прилагането на настоящите Вътрешни правила е задължително за всички 
служители на район „Слатина” при Сголична община.


